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Enligt sin instruktion skall samrådsnämnden för kärnavfalls-
frågor (KASAM) årligen till regeringen redovisa sin bedömning
av kunskapsläget på kärnavfallsområdet.

KASAM koncentrerar sig i denna rapport - samrådsnämndens första -
på en redovisning av kunskapsläget vad gäller hantering och slut-
förvaring av högaktivt kärnavfall.

En inledande översikt (avsnitt 1) innehåller dels en ansats att
belysa problem kring slutförvaring av kärnavfall från etiska ut-
gångspunkter, dels en övergripande redogörelse för ett antal tek-
niska och naturvetenskapliga frågeställningar och för de kunskaps-
luckor som KASAM hittills kunnat definiera.

Ännu har inget land förverkligat en anläggning för slutförvaring
av högaktivt kärnavfall men flera länder har tidsplaner härför.
I avsnitt 2 ges en översikt beträffande olika systemlösningar för
slutförvar av högaktivt kärnavfall. Avsnitt 3 innehåller redogö-
relser för den forsknings- och utvecklingsverksamhet inom kärnav-
fallsområdtt som finansieras av Svensk Kärnbränslehantering AB
(SKB), statens kärnkraftinspektion (SKI), statens kärnbränsle-
nämnd (SKN) och statens strålskyddsinstitut (SSI).

Avsnitt A innehåller översikter beträffande kunskapsläget inom
området slutförvaring av högaktivt kärnavfall. I avsnitt 5 ges
några synpunkter på kunskapsläget.

I expertpromemorior ges översikter över kemiska, hydrologiska
och hydrokemiskd samt radioekologiska problem vid planering av
slutförvar. För att kunna välja en optimal lösning för slutför-
varing av kärnavfall används systemanalys som beskrivs i en yt-
terligare expertpromemoria.

I bilagor ges slutligen redovisningar av strålskyddsfilosofi,
frågan om oberoende expertis, problemställningar kring mellan-
lagring, upparbetning av använt kärnbränsle samt plutonium i
använt kärnbränsle. Vidare presenteras översikter över interna-
tionella organisationers program och vissa nationella program
inom kärnavfallsområdet.
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Underlag till rapporten har skrivits av flera ledamöter av sam-
rådsnännden och av personal vid SKI, SKN och SSI. Även om viss
redigering har gjorts så innebär detta att de olika avsnitten ej
är fullständigt enhetliga. Dt^tta är första rapporten som nämnden
avger och avsikten är att successivt komplettera och fördjupa stu-
dierna beträffande kunskapsläget på kärnavfallsområdet.

Beslut att avge rapporten har fattats vid sammanträde den 1-2 decem-
ber 1986 i Lindesberg av ledamöterna C Odhnoff, E Eriksson, D Gee,
I Grenthe, L Högberg, J Mirttinen, G Persson, N Rydell, J 0 Snihs,
A-M Thunberg och C-0 Wene. Närvarande vid mötet var även cheferna
för SKI, SKN och SSI: 0 Hörrcander, 0 Söderberg och G Bengtsson.

Camilla Odhnoff

Ordförande

Lars Persson

Sekreterare
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1. ÖVERSIKT

1.1 Avgränsning av rapporten

Enligt instruktionen för samrådsnämnden för kärnavfalls-
frågor (KASAM) skall nämnden årligen till regeringen re-
dovisa sin bedömning av kunskapsläget på kärnavfallsom-
rådet. Föreliggande rapport - samrådsnämndens första -
grundas pä en genomgång av ett omfattande skriftligt ma-
terial. Den har författats i nära samarbete med SKI, SKN
och SS1. SKB har bistått med visst grundmaterial, främst
översikten över deras forsknings- och utvecklingsverksamhet
inom kärnavfallsområdet. Därtill har KASAM insyn i det
internationella forskningsläget genom att ledamöterna i
olika former följer och deltar i den internationella forsk-
ningsverksamheten.

Kärnavfallet innehåller olika radioaktiva ämnen (isoto-
per) och förekommer i många olika fysiska och kemiska
former. Gemensamt för kärnavfallet är att det utsänder
joniserande strålning; från mycket höga till knappast
mätbara nivåer. De radioaktiva isotoperna i kärnavfallet
sönderfaller med halveringstider som varierar från bråk-
delen av sekunder till årtusenden eller ännu längre tider.

Kärnavfallet brukar indelas i lägaktivt, medelaktivt (kort-
livat och långlivat) och högaktivt avfall, beroende på ka-
raktären och intensiteten av dess aktivitet. Det högaktiva
kärnavfallet kännetecknas också av att det har en betydande
värmeutveckling. Medelaktivt avfall har obetydlig värmeut-
veckling men fordrar strålskärmning. Lågaktivt avfall be-
höver varken strålskärmning eller kylning men bör förpac-
kas så att dess aktivitetsinnehåll inte sprids.

Högaktivt avfall utgörs huvudsakligen av använt kärnbräns-
le som tagits ur kärnkraftreaktorer eller av viss del av
avfallet från upparbetning av det använda bränslet. Upp-
arbetning innebär att de olika materialen i det använda
bränslet på kemisk väg skiljs från varandra. Härvid får
man uran (96 Z), plutonium (1 X) och högaktivt avfall
(3 % som består av en blandning av olika klyvnings- och ak-
tiveringsprodukter. Avfallet från upparbetning avskiljs i
flytande form.
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De olika delarn? av reaktortanken med innehåll och den
näraliggande betongen i strålskärmen kring reaktorn kommer
till stor del att utgöra medelaktivt avfall när reaktorn
rivs. Exempel på lågaktivt avfall är skyddskläder och för-
packningsmaterial .

Trots de många olika typerna av kärnavfall finns en gemen-
sam nämnare för dem alla, nämligen att man måste skydda
människor och miljö mot skadliga effekter från strålning-
en från avfallet både nu och i framtiden.

Med hänsyn till kärnavfallets olika beskaffenhet och far-
lighet finns det flera föreslagna systemlösningar för slut-
förvaringen av kärnavfall.

I tablån nedan ges några exempel på tänkbara systemlös-
ningar för olika typer av kärnavfall.

Exempel på tänk-
bara systemlösningar

Nedgrävning i markskikt

Dumpning i havet

Slutförvar i berg-
grunden typ SFR
Se fig 1.

Djupförlagt slutförvar i
berggrunden av typ KBS-3

Slutförvar i djuphavssedi-
ment

Lågaktivt
kärnavfall

X

X

Medelaktivt
kärnavfall

kortlivat
X

X
X

långlivat

X

X

X

Högaktivt
kärnavfall

X

X

Lag- och medelaktivt avfall hanteras betryggande om det
förvaras isolerat frän människan och hennes miljö i några
hundra ar. Det högaktiva avfallet däremot måste hållas iso-
lerat under mycket längre tidrymder. Detta gäller även
visst långlivat upparbetningsavfall som därför avses för-
varas på samma plats som det högaktiva kärnavfallet.

1 dagens läge finnn i världen fungerande slutförvar för
lag och medelaktivt kärnavfall, medan slutförvar för hög
aktivt avfall ännu inte tagits i bruk. Ett intensivt och
omfattande forsknings- och utvecklingsarbete för sådana
förvar pågår emellertid i olika delar av värden, inte minst
i Sverige. De kunskaper som därvid framkommer bidrar även
till utvecklandet av förbättrade metoder för sluthantering
av det lag- och medelaktiva avfallet. KASAM avser med an-
ledning härav att i rapporterna för den närmaste treårs-
perioden begränsa r.ig till frågor som rör slutförvaringen
av det högaktiva kärnavfallet.
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fig 1. Ixojnpzl på 6y6tmtö&ning fån iZutfiöivaA av låg- och mideJL-
aktivt käAnavficuU ca SO m undeA hav&bottan, SFR /, fou
mcuik.
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Det bör i detta sammanhang nämnas att de metoder som kan
tas fram för slutförvar av det högaktiva avfallet från
kärnbränslecykeln kan ha intresse också vid lagring av
andra farliga avfallsprodukter som innehåller giftiga för-
oreningar av t ex arsenik, bly eller kvicksilver ocli som
inte enkelt kan oskadliggöras på kemisk väg.

I den allmänna debatten har bl a frågor kring mellanlag-
ring, upparbetning av använt kärnbränsle samt plutonium i
använt kärnbränsle tilldragit sig stor uppmärksamhet. I
bilaga 7-9 ges översikter över problemställningarna.

1.2 Slutförvar - inte enbart ett tekniskt-natur-
vetenskapligt-ekononiskt problem

Kärnenergi ger liksom all annan energiproduktion upphov
till avfalls- och miljöproblem. Avfallsmängderna från kärn-
energiproduktion är dock små i jämförelse med t ex avfallet
från koleldade kraftverk. Å andra sidan är farligheten hos
kärnavfallet mycket högre.

Kärnavfallets farlighet minskar med tiden. Avklingningsti-
den för vissa ämnen, t ex plutonium och neptunium, är emel-
lertid så lång att avfallet måste isoleras från biosfären
under mycket långa tidsrymder (hundratusentals år). Männi-
skan har ingen erfarenhet av tekniska lösningar som skall
fungera i ett sådant perspektiv.

En vanlig uppfattning är att det är vår generations skyl-
dighet att på ett invändningsfritt sätt ta hand om det av-
fall som produceras. Termen "invändningsfritt" innebär en
värdering och denna måste baseras på information från många
olika områden: tekniskt-naturvetenskapliga, ekonomiska, ju-
ridiska och samhällsvetenskapliga. Politiska och etiska
värderingar kommer också att spela en stor roll för sam-
hällets sätt att hantera frågor som rör säkerhet och lång-
siktig förvaring av kärnkraftens avfall. Ett samspel mel-
lan vetenskap/teknik och de övriga ovan angivna områdena är
enligt KASAMs mening nödvändig för att uppnå en teknisk/-
ekonomisk lösning av kärnavfallsproblemet som samtidigt är
allmänt accepterad av landets medborgare.

Mot denna bakgrund vill KASAM verka för en ökad förståelse
för de etiska värderingarnas betydelse i detta samspel. I
det följande presenteras en ansats att belysa problem kring
slutförvaring av kärnavfall från etiska utgångspunkter.
KASAM vill understryka att framställningens syfte inte är
att presentera färdiga lösningar eller ett färdigt synsätt.
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I stället är avsikten främst att stimulera till fortsatt
diskussion kring frågeställningarna.

En utgångspunkt för diskussionen kan vara att söka formu-
lera en etisk grundnorm för att bedöma vad som är en mo-
raliskt riktig eller oriktig handling. En i den etiska
teoribildningen viktig sådan grundnorm är följande: En
handling är moraliskt riktig, om den på sikt och i sin
helhet inte undergräver eller förstör det värde som den
åsyftar, inte är vad man kallar kontraproduktiv.

Innebörden är ungefär följande: Varje handling måste i en
"etisk kalkyl" sättas in i ett större sammanhang. Så långt
mänsklig kunskap är tillgänglig, måste vi söka bedöma dess
följdverkningar. Granskad i ett snävt perspektiv och på
kort sikt kan handlingen avse, och också ge, en begränsad
vinst. Likväl kan den "på sikt och i sin helhet", leda till
en större skada än den nytta den tycktes åstadkomma i ett
begränsat sammanhang. Svårigheten är att det ofta är på
sikt som skadan framstår i sin fulla räckvidd. Vad som
sker i vår miljö, genom bl a tungmetallutsläpp och försur-
ning är exempel på detta.

En etisk grundnorm är naturligtvis inte i sig tillräcklig
för en etisk bedömning. Den måste konkretiseras i värden
eller regler, t ex värden som mänsklig hälsa och en livs-
duglig miljö. Först när detta sker, blir det möjligt att
göra en helhetsbedömning och väga vinster på kort sikt mot
eventuella förluster på längre sikt. På ett allmänt plan
består det etiska dilemmat inte minst i att flertalet av
våra handlingar, kollektivt och enskilt, är motsägelseful-
la. De kan på kort sikt ge en påtaglig vinst men på lång
sikt och i sin helhet allvarligt skada det värde som man
syftade till att främja. Detta etiska dilemma återfinns i
många mänskliga handlingar.

Med utgångspunkt i den ovan formulerade grundnormen för den
etiska bedömningen framstår tydligt ett särskilt dilemma
när det gäller miljökonsekvenser av mänsklig verksamhet,
som t ex resulterar i produktion av hälsovådligt avfall,
inklusive högaktivt avfall. Detta beror på behovet av
långsiktigt skydd för allt levande. Konsekvenserna av den
systemlösning vi väljer nu sträcker sig generationer fram-
över. Även om vi antar att vi före ett slutgiltigt beslut
om metod för slutförvar förmår fylla ut en rac av de kun-
skapsluckor som vi med dagens kunskapsunderlag kan defi-
niera, kvarstår osäkerheter i form av svårigheter att be-
döma konsekvenserna av konstaterade eller för oss osynlija
kunskapsluckor.

Dilemmat är att vi å ena sidan rätt säkert kan fastställa
hur lång tid uttrycket "på sikt" omfattar och att vi därför
i vårt handlande, för att detta skall vara moraliskt rik-
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tigt, måste använda vår kunskap för att väga in konsekven-
serna under denna tid. Å andra sidan innebär just den långa
tidsrymden att osäkerheten blir ofrånkomlig.

Kanske är det möjligt att minska vårt dilemma om man vidgar
kriterierna för bedömningan till den människosyn som utgör
en gemensam värdegrundval i vårt samhälle och som finns
uttryckt i målparagrafer i lagstiftningen på en rad viktiga
områden, t ex socialtjänst samt sjuk- och hälsovård. Man
bör alltså också räkna med andra värden som skall bevaras
än människans hälsa och miljö. De konsekvenser vi har att
bedöma blir därmed också flera.

Den människosyn dessa målparagrafer uttrycker är vad vi
brukar kalla den humanistiska och utgör en gemensam värde-
grund i samhället. Dess grundvärdering är att varje män-
niska har ett oförytterligt värde. När denna människosyn
utvecklas och tillämpas i relation till samhällets kollek-
tiva ansvar för människans liv, hälsa och livskv Htet -
som en följd av grundvärderingen - är viktiga dre . i män-
niskosynen sädana grundantaganden som att mäniujKan är
kompetent, har etisk frihet och ansvar för eget och andras
liv. Förmågan till etisk bedömning och ansvar hör till män-
niskan som människa och är en viktig grund för den inte-
gritet, som tillkommer människan också när samhället ut-
övar sitt ansvar för hennes liv och hälsa i vid mening.

Denna människosyn bör vara en förutsättning för vårt val av
strategi när det gäller att hantera långsiktiga problem,
som t ex förvaring av det högaktiva avfallet. Hur handlar
vi moraliskt med hänsyn till osäkerheten? Finns det ett
sätt att etiskt hantera osäkerhetsmomentet? Ett etiskt
resonemang leder till följande slutsatser, försöksvis for-
mulerade kring tre punkter.

1) Vi har ett absolut ansvar att, med den kunskap vi har
och förmår utveckla, hantera avfallet så att vi inte
lägger större risker på kommande generationer än vi
själva är beredda att acceptera med den värdegrundval vi
har i vårt samhälle. Problemet är dock av sådan art att
vi saknar kunskapsunderlag för att ta ansvar för samt-
liga tänkbara konsekvenser för framtida generationer och
deras livsgrundval. På sikt handlar vi under osäkerhet.

2) Det enda sätt på vilket vi kan ta ansvar för konsekven-
serna av denna osäkerhet är att utforma systemlösningar
med hänsyn till den osäkerhet som följer av ofullstän-
dig kunskap.

3) Detta är så mycket viktigare som det enligt vår humanis-
tiska människosyn är ett värde att garantera kommande
generationer samma rätt som vi själva till integritet,
etisk frihet och ansvar. Vår bedömning av de framtida
konsekvenserna av våra tekniska system måste också väga
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in denna rätt. Kommande generationer måste inte bara ha
rätt att göra misstag utan också tillräcklig handlings-
frihet för att t ex öka säkerheten genom kontroll och
aktiva åtgärder. Binder vi deras handlingsfrihet, från-
tar vi dem också deras ansvar. Relationen till framtida
generationer måste med andra ord inte bara bestämmas av
att riskerna för liv, hälsa och miljö inte bör vara
större än dagens generation själv är beredd att accep-
tera. Den måste också bestämmas av att kommande gene-
rationers ansvar inte får vara mindre än det ansvar vi
är beredda att tillskriva oss själva och som vi också
betraktar som ett grundläggande värde i samhället.

Det sagda kan mycket väl innebära att de systemlösningar
vi efter bästa förmåga utarbetar kan förkastas av den
generation vi förutsatt skall verkställa dem. Den fort-
löpande utvecklingen av kunskapsunderlaget kan motivera
en fortsättning av denna process. Vi kan och bör inte
förhindra denna utveckling, men det är en moralisk skyl-
dighet för vår generation att anvisa en systemlösning
som enligt vår bedömning ger tillfredsställande säkerhet
och inte enbart lämnar en fortgående mellanlagring i arv
åt våra efterföljare.

1.3 Principer för förvaring av radioaktivt avfall i
geologiska formationer på stort djup

1.3.1 Allmänt

Biosfären och människan kan skyddas från det radioaktiva
avfallet på två principiellt olika sätt

- genom isolering. På nuvarande tekniknivå måste denna ske
på jorden i djupa geologiska formationer, t ex urberg,
havsbottensediment eller polarisar.

- genom omvandling av de starkt radiotoxiska ämnena till
andra stabila ämnen eller ämnen med kortare halverings-
tid. Denna omvandling kan antingen ske naturligt genom
avklingning av den ursprungliga aktiviteten, eller tek-
niskt genom att avfallet transmuteras genom bestrålning i
en speciell reaktor med ett högt flöde av neutroner. Tek-
niken är känd, men kräver en mycket fullständig kemisk
upparbetning av bränslet. Denna speciella teknik har inte
provats i stor skala.

Utvecklingsarbetet inom kärnavfallsområdet koncentreras
både nationellt och internationellt på förvaring i geo-
logiska formationer på stora djup. Isolering och förlägg-
ning på stort djup medför att transporttiden för de radio-
aktiva ämnena blir så lång att de helt eller delvis hinner
klinga av på sin väg från förvarsplatsen till biosfären.



- 14 -

KASAM har valt att ägna större delen av denna rapport åt
det tekniskt/naturvetenskapliga kunskapsläget för denna typ
av förvaring.

Nedanstående figur visar översiktligt den väsentliga pro-
cess som påverkar ett slutförvars förmåga att hindra sprid-
ning av hälsofarlig radioaktivitet till biosfären. Bergför-
varet är placerat på några hundra meters djup inom ett s k
inströmningsområde för grundvatten, åskådliggjort genom de
med pilar försedda strömlinjerna. Utströmningen antas ske i
en s k krosszon och i den blandas grundvatten av olika åld-
rar och olika kemisk sammansättning. Det grundvatten som
passerar bergförvaret transporterar frigjorda vattenlösliga
avfallsprodukter genom bergmassan till krosszonen och till
markytan.

>"• ii *•>"•••>•

Under förvaringen sjunker radioaktiviteten i kärnbränsleav-
fallet på grund av sönderfall på ett förutsägbart sätt.
Syftet med förvaret är att fördröja transporten av avfallet
till ytan sa att det inte längre utgör någon hälsofara när
det når biosfären. Förvarets möjligheter att lyckas med
detta beror på en mängd faktorer och konstruktionen kan
därför ses som en systemlösning med syfte att uppnå den
angivna målsättningen.

En sådan systemlösning kräver ingående kunskaper om geo-
logi, hydrologi, kemi och biologi för val av bästa tekniska
utförande och för prognos över konsekvenser i en långt av-
lägsen framtid.
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Forsknings- och utvecklingsarbetet för att skapa bergförvar
som kan anses säkra är omfattande och mödosamt. Kunskaps-
luckor måste fyllas ut och tekniska konstruktioner prövas.
Samtidigt med detta måste saklig och begriplig information
lämnas till de grupper i samhället som inte deltar aktivt i
arbetet: vetenskapsmän inom olika discipliner, tekniker,
beslutsfattare/politiker och allmänheten i stort. Alla är
berörda av problemet.

1.3.2 Förvarssystesets funktion i stora drag

Multibarriärprincipen för de systemlösningar för urbergs-
förvar som f n studeras innebär att det radioaktiva av-
fallet isoleras av ett flertal s k barriärer som förhindrar
eller fördröjer transporten av avfallet till markytan. Som
fungerande barriärer kan anses vara:

- avfallsformen, som i använt kärnbränsle till mer än 95 %
utgörs av svårlöslig urandioxid

- en behållare som omger avfallet

- ett s k buffertmaterial, vanligen lera som eventuellt är
blandad med sand och som fyller upp utrymmet mellan
behållarna och det omgivande berget

- det omgivande berget med sitt spricksystem som delvis är
vattenförande.

En del av barriärerna är således tekniska och andra natur-
liga. De tekniska barriärernas funktion kan påverkas i öns-
kad riktning under utvecklingsarbetet. De naturliga barri-
ärerna är platsspecifika. För att förutsäga deras funktion
krävs ingående kunskaper över geologiska, hydrologiska och
kemiska förhållanden på platsen.

För att det radioaktiva materialet skall kunna nå biosfären
måste följande serier av händelser -inträffa i den angivna
ordningen.

- avfallskapslarna måste gå sönder mekaniskt eller kemiskt.
Kemisk påverkan yttrar sig som korrosion - "rost" - vid
kantakt med grundvatten

- avfallet måste helt eller delvis lösas i grundvattnet så
att det transporteras från förvaret. Transporthastighe-
ten beror på vattenflödet genom förvaret och löslighe-
ten av de radioaktiva ämnena i vattnet

- vattnet måste nå biosfären för att de lösta ämnena skall
tas upp i näringskedjorna.
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Under transporten rör sig inte alla ämnen med vattnets has-
tighet. De flesta binds tämligen hårt till de mineralytor
som är i kontakt med vattnet, ett fenomen som kallas sorp-
tion och medför att transporten fördröjs, oftast mycket
kraftigt. Fördröjningen kan innebära att avfallet rör sig
med en hastighet som är några tusendelar av vattnets has-
tighet. Detta innebär att det kan förlora större delen av
sin radioaktivitet innan det når biosfären.

Vissa av de förhållanden som påverkar avfallsförvarets
funktion beror på väl kända naturlagar som till exempel av-
fallets löslighet i grundvatten. Sådana förutsägbara fakto-
rer kcllas deterministiska och förloppen beskrivs som
deterministiska processer. Andra förhållanden är så kom-
plexa, exempelvis fördelningen av sprickor i en viss berg-
volym, att de måste betraktas som slumpmässiga, som ett
resultat av s k stokastiska processer. Dit hör också den
s k dispersionen av lösta ämnen vid transporten i berget
som leder till en ständigt ökande utspädning av ett löst
ämne under transporten.

Ett avfallsförvar är således ett system som påverkas av
många faktorer av vilka en del är svåra att överblicka på
grund av bristande detaljkunskap. Bedömningen av hur ett
förvar kommer att fungera kommer därför att alltid vara
behäftad med en viss osäkerhet. Detta medför givetvis att
säkerhetsbedömningen måste ha en betryggande marginal. Öka-
de kunskaper kan minska denna marginal. Teknikerns första
problem är därför att identifiera de viktigaste faktorerna
för ett avfallsförvars säkerhet och att konstruera förvaret
så att osäkerheterna reduceras. Multipelbarriarp. incipen
ger en sådan möjlighet genom att man gör de tekniska barri-
ärerna så effektiva att en viss osäkerhet i de naturliga
barriärernas funktion blir tillåten.

1.3.3 System och säkerhetsanalys

Diskussionen i föregående avsnitt visar att säkerheten hos
ett slutförvar påverkas av många olika faktorer. Tiden fram
till beslut och byggande av slutförvar kan vi utnyttja för
att förbättra våra kunskaper om dessa faktorer och hur de
påverkar strålskyddet och säkerheten. Det är emellertid
viktigt att våra resurser används så effektivt som möjligt,
dels så att kunskaper verkligen insamlas om de från skydds-
synpunkt viktigaste faktorerna, ctels så att förvaret kon-
strueras så bra som möjligt med hänsyn till strålskydd, sä-
kerhet och ekonomi.

Vid studier av slutförvar är det väsentligt att förvarssys-
temet kan analyseras i sin helhet. På flera håll i världen
utvecklas just nu systemanalytiska metoder för att studera
samspelet mellan ett förvars olika delar så att de säker-
hetsmässigt styrande processerna kan identifieras. Det är
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fyra faktorer som gör systemanalytiska metoder nödvändiga
för studiet av ett slutförvars funktion:

- komplexitet. Ett avfallsförvar är ett mycket koirplext
system och det är därför ofta nödvändigt att göra förenk-
lingar i beskrivningen av systemets delar för att kunna
beskriva systemet som helhet. Genom ett systemanalytiskt
angreppssätt kan dessa förenklingar göras på ett gemen-
samt, kontrollerbart sätt inom alla kunskapsområden.

- beslutsunderlag. Bedömningar av ett slutförvars säkerhet
måste vila på kvantitativa analyser som görs med hjälp av
matematiska modeller.

- flera kunskapsområden. Systemet är uppbyggt av modeller
baserade på kunskaper från flera olika vetenskaps- och
teknikområden. Det är nödvändigt att samla och systema-
tisera denna information så att alla delar av systemet
behandlas på ett enhetligt sätt.

- osäkerhet. Denna återfinns i de scenarios som utnyttjas
för att översiktligt beskriva tänkbara händelseförlopp i
systemet; i de modeller som ingår som delar i scenariobe-
skrivningen samt slutligen i de parametrar som utnyttjas
i modellerna. En del av dessa osäkerheter kommer att upp-
lösas innan beslut om byggande av ett slutförvar fattas,
medan en del kommer att kvarstå även efter det att slut-
förvaret tas i drift.

Den systemanalytiska utvecklingsarbetet har två mål:

- utveckla metodik för analys av förvarets säkerhet samt
visa att förvaret uppfyller de ställda kraven

- utveckla hjälpmedel för analys av forsknings- och utveck-
lingsprogram och strategisk planering av detta. Det gäl-
ler främst att identifiera kunskapsluckor som är viktiga
för analys av förvarets säkerhet.

Om analysens syfte är begränsad till att utvärdera säker-
heten talar man om säkerhetsanalys. Säkerhetsanalysen ge-
nomförs med hjälp av modeller som beskriver de hydrologiska
och kemiska processer som har betydelse i sammanhanget. Om
syftet är att genomföra mer övergripande utvärderingar av
t ex olika förvarslösningar kan andra faktorer än rent
tekniskt-naturvetenskapliga, t ex ekonomiska och sociala,
vägas in i systemanalysen.

De säkerhetsanalytiska metoderna är föremål för ett omfat-
tande utvecklingsarbete. Bl a återstår det att inkludera
kopplingar mellan olika effekter (t ex hydrologiska- ter-
miska-mekaniska) i modellarbetet. En central fråga som är
föremål för stora experimentella och teoretiska arbeten
gäller de säkerhetsanalytiska modellernas validitet, d v s
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deras förmåga att beskriva verkliga förlopp av betydelse
för ett slutförvar. Vidare är den övergripande metodiken
för att behandla osäkerheter förenål för utvecklingsarbe-
ten.

Hycket tyder på att de system- och säkerhetsanalytiska me-
toderna kommer att bli centrala instrument i arbetet med
avfallsförvaring. Såväl SKB som SKI har egna projekt för
metodutveckling baserade på utländska erfarenheter. Det
finns således anledning att nära följa utvecklingen på
detta område. Några speciellt intressanta frågor berör
hantering av olika typer av osäkerhet, vetenskaplig kont-
roll av systemmodeller, överföring av resultat från sys-
temarbetet till beslutsfattare och berörda grupper i sam-
hället. En viktig fråga är den betydelse systemarbetet kan
få för det framtida valet av kriterier för slutförvar.

Det systemanalys ska arbetet diskuteras vidare i bilaga
4.

1.4 Delprocesser av betydelse för avfallsförvarets
funktion och säkerhet

1.4.1 Berggrundens stabilitet, landhöjning

Radioaktivt material kan transporteras till ytan, antingen
genom storskaliga geologiska "katastrofer" som t ex vul-
kanutbrott, eller med hjälp av det grundvatten som alltid
under någon tidsperiod kommer att strömma genom förvaret.
Risken för vulkanutbrott är försumbar i Sverige, däremot
kan man inte utesluta andra geologiska processer som kan
leda till förändringar av det spricksystem i vilket
grundvattnet strömmar. Dessa kan förändra transporttiden
från förvar till markyta. Av särskilt intresse är sprickor
i samband med smärre förskjutningar inom de bergblock som
åtskiljs av sprickdelar. Sådana förskjutningar kan lätt
iakttas i berggrunden men när de inträffade är svårt att
fastställa. På basis av iakttagelser av förskjutningsfre-
kvens i bergblock kan risker för påverkan på avfallsbehål-
lare bedömas vara låg.

Andra processer av intresse i sammanhanget är mineralbild-
ning i sprickor som alltid tenderar att minska deras ge-
noms läpplighe t för vatten. Av större betydelse är landhöj-
ningen i Sverige som påverkar den regionala grundvatten-
strömningen i tidskalan tusen år. Donna påverkan är emel-
lertid förutsägbar och kan därför ingå i analysen av för-
varens funktion.

1.4.2 Grundvattnets flöde och keaiska saaaansättning

Grundvattnets flöde i och kring avfallsförvaret bestäms av
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- regionala förhållanden, som årsnederbörd och det storska-
liga vattenflödet. I regional skala (områden som är 10-

2
tals km stora) kan berggrundens spricksystem, och därmed
vattenflödet beskrivas statistiskt. Vattenflödet bestäm-
mes av medelgenomsläppligheten av bergmassan, men också
av tryckkrafter som "driver" vattenflödet från en del av
regionen till en annan. Dessa tryckkrafter bestämmes av
ytans topografi och förvarsplatsens djup.

- det lokala spricksystemets utseende kan inte förutsägas
teoretiskt och man kan följaktligen inte teoretiskt för-
utsäga det lokala vattenflödet på en förvarsplats. Den
pågående tekniska utvecklingen (av seismiska metoder och
s k borrhålsradar) gör det möjligt att från ett borrhål
"se" tiotals till hundratals meter ut i den omgivande
bergmassan. De tekniska möjligheterna att från ett mindre
borrhål förutsäga egenskaperna hos en förvarsplats kan
alltså förväntas öka. Det slutliga avgörandet om en viss
plats är lämplig som avfallsförvar, kommer till stor del
att baseras på det lokala spricksystemets egenskaper. Om
platsen duger eller ej avgörs när systemets första tunn-
lar byggts. Det bör påpekas att möjligheterna att täta
och undvika större sprickor får bedömas vara goda.

Genom att förse förvarsplatsen med en "hydraulisk bur",
d v s ett system av tunnlar och borrade hål som omsluter
förvarsplatsen, kan man delvis avlänka vattenflödet så
att det inte passerar avfallsförvaret. Denna teknik som
utvecklats under namnet WP-Cave (av Boliden-WP-Contech)
kan göra det möjligt att konstruktionsmässigt minska
osäkerheten i vattenflödet genom ett bergförvar.

Grundvattnets kemiska egenskaper bestäms av de kemiska
processer som sker när infiltrerande ytvatten passerar
jord- och bergskikt längs sin strömnxngsväg. Dessa pro-
cesser kallas för vittring. Stora delar av vittringspro-
cessernas kemi är väl kända och detta gör det möjligt att
med god säkerhet uttala sig om berg-grundvattensystemets
egenskaper i framtiden. Det finns kunskapsluckor som rör
hastigheten för vittringsreaktionerna; för att grundvatt-
nets sammansättning skall hinna förändras vid sin passage
genom berggrunden får vittringshastigheten inte vara myc-
ket långsammare än vattnets flödeshastighet. Vittrings-
hastigheten kan alltså påverka koncentrationen av de äm-
nen som reglerar grundvattnets pH och oxidationstill-
stånd. Båda dessa storheter påverkar bedömningarna av
förvarets säkerhet.

1.4.3 Grundvattenkeai och materialfrågor

Både avfallets och metallbehållarnas kemiska stabilitet på-
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verkas av grundvattnets kemiska sammansättning. För att
kunna uttala sig om avfallssystemets stabilitet i framti-
den måste man därför ha goda kunskaper om de kemiska pro-
cesser som, dels reglerar grundvattnets sammansättning
och dels beskriver växelverkan mellan förvarets olika ma-
terial och grundvattnet. Materialforskare har en omfatt-
ande erfarenhet av de korrosionsprocesser som kan inträffa
när vanliga konstruktionsmaterial kommer i kontakt med
vatten och andra korroderande ämnen som kan vara lösta i
vattnet. Man utnyttjar ofta diagram av olika slag för att
beskriva materialegenskaperna, se bilaga 1.

Vanliga konstruktionsmaterial som järn och titan kan
korrodera i alla typer av grundvatten. Under vissa förhål-
landen passiveras metallerna, detta innebär att korrosio-
nen bromsas av de ytbeläggningar som bildas då metall och
vatten reagerar. I tekniska sammanhang är passivering en
mycket betydelsefull stabiliserande faktor. Eftersom man
inte har erfarenhet av materialprovning under långa tider
så kan man inte vid långt idsbedömningar av materials egen-
skaper tillskriva passiveringsfenomenet en stabiliserande
effekt. Situationen är annorlunda för ädla metaller som
guld och koppar. Här kan man hitta grundvattenförhållanden
som förhindrar korrosion, alternativt kan man avgöra vil-
ken löst komponent i grundvatten (oftast sulfid) som åstad-
kommer korrosionsangreppet. Om man då känner grundvattnets
flöde och halterna korroderande ämnen så kan man avgöra det
maximala korrosionsangreppets storlek.

Livslängden hos korroderande material begränsas alltid av
lokal korrosion, som visar sig som frätgropar. De grundläg-
gande faktorer som styr denna är väl kända. Däremot är den
kvantitativa kunskapsbasen otillräcklig - det är således
idag omöjligt att med säkerhet uttala sig om hur ett lokalt
korrosionsangrepp utbildas, hur djupa frätgroparna blir
etc. Det är angeläget att förstärka kunskapsbasen inom
detta område.

Buffertmaterialet som omger avfallskapslarna används bl a
till att reducera vattenflödet genom avfallsförvaret. Det
är således viktigt att bufferten behåller sina plastiska
egenskaper under långa tidsperioder, d v s att det inte
reagerar kemiskt med de ämnen den kommer i kontakt med.
Detta problem kan inte lösas med vanlig materialprovning
utan kräver att man utnyttjar en s k naturlig analogi,
d v s ett känt och väldokumenterat geologiskt system som i
detta fall visar att leror är stabila under förhållanden
som är likartade de som råder i ett avfallsförvar. Dagens
kunskaper visar att de leror som utnyttjas i buffertma-
terial kan förväntas vara stabila under mycket lång tid
under förutsättning att temperaturen i avfallsförvaret är

lägre än 100° C.
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1.4.4 Grundvatten och radioaktiva ämnens kemi

Det använda kärnbränslet utgörs till dominerande del av
urandioxid i vilket "slaggprodukter" (klyvningsprodukter
och transuraner) är delvis lösta. Den kemiska stabiliteten
hos avfallet avgör delvis hur mycket, och hur snabbt de
olika radioaktiva ämnena kan lösas ut ur avfallet. Stabi-
liteten bestämmes till stor del av grundvattnets kemiska
sammansättning.

Kunskap om de kemiska processerna och deras hastighet är
väsentlig för att kunna beskriva dessa fenomen. Kunskaps-
läget är bra beträffande vår förståelse av de kemiska pro-
cesserna. Vissa detaljluckor behöver fyllas ut, samtidigt
som mera detaljerade studier behövs, främst av upplös-
ningshastigheter för använt kärnbränsle (se bilaga 1).

1.4.5 Fördröjningsnekanismer för transporten av
radioaktiva äanen

De flesta radioaktiva ämnen kan bindas på olika sätt till
mineralytor. Kvoten mellan den del som binds och den del
som finns i lösning brukar kallas för fördelningskonstant
("K," i teknisk litteratur). Denna storhet utnyttjas i alla

transportmodeller d v s de fysikaliskt/kemiska modeller som
beskriver de radioaktiva ämnenas transport från förvaret
till biosfären i tid och rum. K,-värdet är utomordentligt

praktiskt vid den matematiska modelleringen av ett avfalls-
förvar. För att säkerställa att modellerna beskriver "verk-
ligheten" så måste man knyta X,-värdet till de grundlägg-
ande kemiska och fysikaliska processerna i systemet ("jon-
byte", "utfällning", "fysikalisk sorption"). Denna infor-
mation är nödvändig för att man skall kunna bedöma om K.-

värdet är konstant i tiden eller ej. Om K,-värdet varierar

starkt med tiden kommer beräkningen av fördröjningstider
att bli mycket osäker. Detta medför också att osäkerhets-
marginalen i de mängder av radioaktivt material som kan nå
biosfären ökar. K,-värdet spelar en mycket viktig roll i de

flesta säkerhetsanalyser. Det finns av denna anledning en
stor mängd K,-data publicerade. Dessa har mätts under en

begränsad tidsrymd (1-2 år) och kan inte direkt utnyttjas
för långtidsbedömningar. Ökade forskningsinsatser behövs
för att förstå tidsberoendet av de processer som sker vid
gränsytan mellan grundvatten och mineralytor - processer
som är styrande för det numeriska värdet hos K..
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1.4.6 Utspädningsprocesser

Det radioaktiva avfallet är starkt koncentrerat i rummet så
länge det befinner sig på förvarsplatsen. I samband med
transporten i vatten kommer de radioaktiva ämnena att spri-
das ut över en mycket större volym. Detta fenomen kallas
dispersion och beror till största delen på vattnets flö-
dessystem, d v s det vattenförande spricksystemets utse-
ende. Utspädning medför att koncentrationen av radioaktiva
ämnen går ner kraftigt. Den medför också att de radioaktiva
ämnena på sin väg kommer i kontakt med en stor bergsvolym
som kan fördröja transporten. Utspädningsprocesserna kan
bedömas om man har tillgång till data om det vattenförande
systemets egenskaper i lokal och regional skala.

1.5 Exempel på systemlösningar för avfallsförvar

De processer som beskrevs i föregående kapitel är styrande
för funktionen av många olika typer av avfallsförvar. Valet
av systemlösning dikteras av lokala geologiska förutsätt-
ningar men också av den relativa vikt som de olika pro-
cesserna har i den övergripande säkerhetsanalysen. Vi skall
i det följande ge några exempel på systemlösningar som stu-
derats nationellt och internationellt.

1.5.1 Förläggning i urberg

Grundvattnets kemiska sammansättning och bergmassans för-
måga att transportera vatten och fördröja radioaktiva ämnen
beror av bergarten. De svenska undersökningarna är koncen-
trerade på granit och gnejs. Utomlands har man studerat
också andra bergarter, t ex tuff och basalt i USA.

Förvarsplatsens djup påverkar vattenflödet och grundvatt-
nets sammansättning. Transporttiden av vattnet från för-
varsplatsen till ytan ökar generellt med ökande djup. Detta
ökar säkerheten för förvaret. Grundvatten på stora djup är
i allmänhet salta, vilket innebär en större korrosion och
en minskad säkerhet för avfallsbehållarna.

Förläggning av avfallsförvar i borrhål på stora djup be-
skrivs i avsnitt 4.3.3.

Genom att reducera de drivande krafterna för grundvatten-
flödet så minskas både korrosion och transport av radioak-
tivt material. Den generella metoden för detta är att välja
förvarsplatsen på en plats med låg drivkraft (den tekniska
termen är låg "hydraulisk gradient"). Man kan också genom
den tekniska konstruktionen av förvaret åstadkomma en låg
drivkraft. Detta sker genom att omge förvaret med ett glest
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nätverk av borrade kanaler som delvis skärmar av avfalls-
förvaret från det omgivande vattenförande berget. Detta
utgör en av de bärande idéerna i WP-Cave. Metoden kräver
att man kan garantera att vattenflödet i kanalerna inte
upphör med tiden.

1.5.2 Förläggning i saltlager

Geologiska saltformationer är alltid mycket täta, d v s de
genomkorsas inte av spricksystem. Detta beror på att saltet
är plastiskt. Eftersom salt är lösligt i vatten visar själ-
va förekomsten av bergsaltbildningar att vattenflödet är
mycket litet. Ett förvar av bergsalttyp har sin viktigaste
säkerhetsfunktion i det starkt reducerade vattenflödet ge-
nom förvarsplatsen. Saltvatten är däremot starkt korroder-
ande och avfallsbehållarnas livslängd är därigenom mycket
kortare än i grundvatten. Man har "kompenserat" den mins-
kande säkerheten i avfallsbehållaren med en ökad säkerhet i
det geologiska mediet och den vattenburna transporten.
Bergsal t lagring av radioaktivt avfall har diskuterats in-
gående bl a i Västtyskland och USA.

1.5.3 Förläggning i torra områden

Grundvattenbildningen är extremt låg i ökenområden. Detta
betyder ett mindre regionalt och lokalt vattenflöde och
följaktligen ökad säkerhet både när det gäller korrosion
och vattenbunden transport. Problemet med ökenförläggning
är tidsperspektivet. Det är välkänt att man kan ha mycket
stora klimatförändringar i 1 000 - 10 000 årsperspektivet.
Dessa framtida klimatförändringar kan inte förutsägas med
dagens kunskaper. Man kan alltså inte uttala sig om förva-
ringsplatsens säkerhet i en avlägsen framtid.

1.5.4 Förläggning i djuphavssediment

Avfallet placeras här i det tjocka men relativt lösa sedi-
ment lager som täcker djuphavens bottnar. De styrande pro-
cesserna för spridning av radioaktiva ämnen är korrosion av
avfallskapslar och bränsle samt spridning med vatten.
Spridning med vatten reduceras starkt genom att man inte
har några drivande krafter för vattenflödet genom sedimen-
tet. Transporten sker genom diffusion som är en mycket
långsammare transportprocess än flöde med vatten. Utspäd-
ningen är vidare extremt stor eftersom de radioaktiva
ämnena efter passage av sedimentskiktet späds ut i en stor
vattenvolym.
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1.6 Kan vi verifiera utsagor o» irantiden?

Den tid som går åt för att kärnavfall skall klinga av till
en "helt ofarlig nivå" är mycket lång, även om den beror på
hur vi definierar "helt ofarlig". I perspektivet tiotals
till hundratals tusen år kommer civilisationer och arter
att försvinna och nya uppstå, storskaliga geologiska för-
ändringar som istider kommer att inträffa. Det är omöjligt
att göra detaljerade förutsägelser om hur radioaktivt av-
fall kan tänkas påverka biosfären under dessa långa tids-
perioder - om liv överhuvudtaget då finns kvar.

Kan vi verifiera de förutsägelser om effekten på miljön som
de matematiska modellerna för de olika avfallssystemens
funktion ger oss?

Det mest invändningsfria svaret är nej! Vi kan emellertid
som framgått av det föregående, göra ingående vetenskapliga
studier både på laboratorier och i fält av de olika delarna
i förvarssystemet. Geologer och geokemister kan också med
god noggrannhet beskriva ett antal olika processer och sys-
tem i naturen över mycket långa tidsperioder i det förflut-
na, ibland över tiotals till hundratals miljoner år. För
dessa system och processer har vi en rationell grund att
göra extrapolationer in i framtiden - åtminstone över
tidsperioder som är korta i jämförelse med mångmiljonårs-
skalan. Vissa av dessa fenomen i naturen är analoga till
delprocesser i avfallssystem - ur kännedom om de förra pro-
cesserna kan vi då dra lärdom om de senare.

Det kärnbränsle som skall slutlagras i Sverige utgörs till
95 % av urandioxid. Ren urandioxid förekommer också i små
mängder i de flesta bergarter, t ex granit och gnejs. Geo-
logerna har en mycket omfattande kunskap om de kemiska och
fysikaliska processer som leder till att uranmalmer bildas,
man har också en god kunskap om tidsförloppen i dessa pro-
cesser. Denna kunskap kan utnyttjas för att beskriva hur
använt kärnbränsle kan förväntas uppträda och denna infor-
mation kan i sin tur jämföras med de matematiska modeller-
nas utsagor. Man säger att uranmineraliseringar är en na-
turlig analogi till använt kärnbränsle. Den naturliga
analogin kan utnyttjas för att verifiera (den tekniska ter-
men är "validera") beräkningsmodellerna.

Det pågår ett intensivt internationellt forskningsarbete
inom området naturliga analogier - en forskning som är ut-
präglat tvärvetenskaplig. KASAM avser att följa denna ut-
veckling noggrant och vi kommer att redovisa resultaten i
kommande rapporter.

den vetenskapliga analysen av funktion och långsiktig
äkerhet hos ett avfallsförvar utnyttjas hela detta spek-
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trum av information. Trots att vi inte kan verifiera ut-
sagorna om framtiden så vet vi en hel del om den. Det ve-
tenskapliga arbetet för dagens generation går ut på att ta
fram kunskap som räcker för oss. Nästa generation får av-
göra om denna är tillräcklig också för dem.
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2. OLIKA SYSTEMLÖSNINGAR FÖR SLUTFÖRVAR AV HÖGAKTIVT
KÄRNAVFALL

2.1 Bakgrund

2.1.1 Allaänt

Enligt en av IAEA utgiven sammanställning fanns i världen
vid slutet av år 1985 374 kärnkraftreaktorer i drift med en
sammanlagd elektrisk effekt av 249 000 MW fördelade på 26
länder. Antalet kärnkraftreaktorer under byggnad utgjorde
samtidigt 155 stycken med en beräknad sammanlagd effekt om
144 000 MU. Detta innebär att omkring år 2 000 beräknas ca
13 000 ton använt kärnbränsle behöva tas om hand per år om
alla reaktorer då är i drift.

Under kärnkraftens inledningsfas (1950-70) antogs det att
allt använt kärnbränsle skulle upparbetas för att öka värl-
dens energiresurser. Genom upparbetning av det använda
bränslet uppdelas detta huvudsakligen i fraktioner inne-
hållande uran, plutonium, kapslingsavfall, högaktivt avfall
samt processavfall. Den snabba bridreaktorn skulle med
utnyttjande av plutonium från upparbetat använt kärn-
bränsle öka den energi som erhålls från en viss uranmängd
50 gånger jämfört med vanliga reaktorer. Utvecklingen av
den snabba bridreaktorn startades och man antog att ett
antal dylika reaktorer skulle vara färdiga under 1980-
talet.

Upparbetning av använt kärnbränsle har nu etablerats kom-
mersiellt. Vissa länder har valt att följa denna väg genom
att bygga egna anläggningar eller genom upparbetningskon-
trakt med andra länder. I bilaga 8 ges en översikt be-
träffande upparbetning av använt kärnbränsle.

Målet för sluthanteringen av kärnavfall är att förebygga
att människan och hennes livsmiljö skadas genom utsläpp av
radionuklider eller andra skadliga ämnen i avfallet. Ett
antal olika systemlösningar för slutförvaring av högaktivt
kärnavfall har studerats såsom förvaring i djuphavssedi-
ment, omvandling (transmutation) av atomkärnorna i kärnav-
fallet till mera kortlivade atomkärnor, utskjutning av
kärnavfallet i rymden samt placering av kärnavfallet i dju-
pa geologiska formationer.

Den svenska politiken för hantering och slutförvaring av
använt kärnbränsle innebär i korthet följande:

Slutförvaring i Sverige utan upparbetning bl a av icke-
spridningsskäl och ekonomiska skäl. Förbud mot uppar-
betning finns dock inte i svensk lagstiftning.



- 27 -

- Utnyttjande av tiden fram till slutförvaring till att
hitta bästa möjliga metod för förvaringen med hänsyn till
säkerhet och miljö.

- Ingen bindning till KBS-metoden.

- Ansvaret för avfallshanteringen vilar närmast på kärn-
kraftsföretagen. Statsmakterna - riksdag och regering -
har emellertid det slutliga ansvaret.

I kärnkraftsföretagens ansvar ingår bl a att upprätta och
genomföra ett allsidigt forsknings- och utvecklingspro-
gram. Regeringen har föranstaltat om granskning av kärn-
kraft företagens forsknings- och utvecklingsprogram vart
tredje år, med början 1986.

I avvaktan pä slutförvaring mellanlagras det använda
kärnbränslet i Sverige.

2.1.2 Värmealstring och mellanlagring

Det högaktiva avfallet alstrar genom sitt radioaktiva sön-
derfall värme, som måste kylas bort. En del radioaktiva
klyvningsprodukter i bränslet är mycket kortlivade, andra
har halveringstider på miljontals år. Avklingningsförlop-
pet är avgörande såväl för strålningen från avfallet som
för värmeutvecklingen.

Mellanlagring i avvaktan på slutlig deponering innebär för-
delar vid alla systemlösningar för slutförvar. Sålunda
innebär mellanlagring att tid skapas som kan användas till
forskning och utveckling kring ett s k optimerat slutför-
var. Vidare kan slutförvaret få en mindre komplicerad ut-
formning eftersom värmeutvecklingen i det använda kärn-
bränslet hunnit klinga av till en del. Figurerna 2-3 visar
radioaktiviteten och resteffekten i använt kärnbränsle.

2.2 Olika systemlösningar

2.2.1 Placering i djupa geologiska formationer

Allmänt

Den metod som man i de flesta länder inriktar sig på för
slutförvaring av högaktivt kärnavfall är förvaring i djupa
geologiska formationer av t ex kristallint berg (i Sverige
först och främst urberg), basalt, tuff, salt och lera.
Deponering i djupa geologiska formationer har valts därför
att den metoden ger de bästa möjligheterna att isolera
kärnavfallet från allt liv på jordytan (biosfären) för
mycket långa tider.



- 28 -

Bq/ton uran

1015

1014

I Q "

1O12-

1011

10™

109

10?

60co

f 239Pl

-99f^—

93Zr

237Np

129,

\TOtalt

r24iA m

\240p

: \

\
1 2

1

1"t
26Ra/\ 1

/

\
1

\

1 10 102 103 104 105 106 K)?

Tid efter uttag från reaktor, år

2. Radioaktivitit i använt biän&le.. Viagwrnzt VÄAOK nadio-
aktlva. ämnen i vU niR-b>iän&le.k.nippe. (PWR • Piu&utuzzd
WaXeA. Reactor) med uXbnänning&n 3S 000 MWd/-ttl, {MNd •
Mega WattdagaA; tU * ton UMA), z^zkttMieXin 38,5 Wtl/tU
och. annÅhnÅjngtn 1,1 i av urtan-235 [Wi K6S-3).



Resteffekt
W/tU

10

Tid efter uttag från reaktor, år

fig 3. RkiteMefe-t i använt bnän&le. filan PWR. Utbfiänningw än.
1% 000 md/tU, a^tkUäthzttn 38,5 m/tU och anfiikning-
CM 3,2 t uAan-235 [Un KBS-3).



- 30 -

I Sverige liksom i bl a Kanada, som har likartade naturliga
förutsättningar, har insatserna koncentrerats på studier av
slutförvaring i urberg. Även i Finland och Schweiz satsar
man på liknande berg, medan i andra länder slutförvaring i
salt, lerlager, basalt eller tuff utgör den föreslagna lös-
ningen på problemet med det högaktiva kärnavfallet.

En ytterligare möjlighet är att placera kärnavfallet i
mycket djupa borrhål.

Kristallint berg

Mycket omfattande studier av ett slutförvar i kristallint
berg har genomförts i Kanada, Schweiz och Sverige. De geo-
logiska förhållandena i dessa länder innebär nämligen att
förvaring av högakt ivt kärnavfall i urberg torde vara den
säkraste systemlösningen. I figur A visas slutförvar i ur-
berg enligt KBS-3 metoden.

Förvaringsdjup under markytan varierar i de olika försla-
gen från ca 200 m till 1 500 m.

Basalt

Basalt är en finkornig basisk vulkanisk bergart bildad av
lavaströmmar. Basalt har en hög absorptionskapacitet för
radionuklider. I USA studeras en möjlig placering av hög-
aktivt kärnavfall på ca 1 000 m djup i en basaltformation
i Hanford i delstaten Washington.

Tuff

Tuff är en vulkanisk aska som sammanpressats under sin egen
tyngd och även smält samman på grund av höga temperaturer
vid deponeringen. Absorptionskapaciteten är hög för radio-
aktiva ämnen. Formationer av tuff i Nevadaöknen håller på
att undersökas som ett led i valet av slutförvar för
högaktivt kärnavfall i USA.

Saltformationer

Saltformationer har ett antal fysikaliska och kemiska
egenskaper som gör dem lämpliga för ett slutförvar, såsom
låg genomsläpplighet för vatten, hög termisk ledningsför-
måga samt en plasticitet som gör det möjligt för sprickor
att självläkas. Saltformationer har dock vissa nackdelar på
behållarna för kärnavfallet, främst saltets korroderande
verkan.

Saltformationer har sedan länge studerats i USA för slut-
förvaring av högaktivt avfall, efter det att en kommitté
inom den amerikanska vetenskapsakademien år 1955 föreslagit



fig 4. Pzfupzktivbild av ibuJthanvaK zntigt KBS-3 mttodzn i
bzng [UfiKBS-3).



- 32 -

detta förvaringssätt. I Västtyskland är förvaring av kärn-
avfallet i en sal tformation den i dagens läge föreslagna
lösningen.

Lerlager

Möjligheten att slutförvara det högaktiva kärnavfallet i
lerlager studeras främst i Italien och Belgien. Lerans
plastiska egenskaper gör denna attraktiv för slutförvaring
av kärnavfall, eftersom detta innebär en möjlighet till
självläkning av sprickor, borrhål och liknande. Lerlager
har mycket låg genomsläpplighet för vatten och sorberar de
flesta radionuklider mycket effektivt.

Mycket djupa borrhål

En annan möjlighet är placering av kärnavfallet i borrhål
på flera kilometers djup (3-10 km). Kärnavfall som placeras
i ett sådant mycket djupt borrhål förmodas därigenom bli
effektivt avskärmat från biosfären och således vara säkert
förvarat. Vidare skulle underjordsarbete undvikas vid denna
typ av slutförvaring.

Denna systemlösning har ännu inte getts någon framträdande
plats i pågående utvecklingsarbeten för slutförvaring av
kärnavfall. Anledningen är bl a begränsningar av de tek-
niska förutsättningarna för att göra dylika djupa borrhål
och brister i kunskaper om geologiska formationer på sådana
mycket stora djup.

2.2.2 Slutförvaring i djuphavssediaent

Det finns stora områden med djuphavssediment utanför konti-
nentalsocklarna. Flera av dessa områden ligger på stort
djup och är dessutom fria från seismisk påverkan. Flera
länder, koordinerade av NEA, studerar möjligheten att ut-
nyttja dessa sediment för förvaring av kärnavfall. Man tän-
ker sig förvara avfallet i metallbehållare som genom fritt
fall tränger djupt ner i sedimentlagret. Spridningen av
radioaktiva ämnen förhindras av att den hydrauliska driv-
kraften i sedimentet är så låg att transporten styrs av
mycket långsamma diffusionsprocesser. En stor del av akti-
viteten hinner därför klinga av innan de radioaktiva ämnena
späds ut av havsvattnet. Kunskapen om utspädningsprocesser-
na och de koncentrationsprocesser som sker i havens växt-
och djurvärld är däremot ofullständig. Om denna metod skall
utnyttjas måste en internationell överenskommelse träffas.
I figur 5-6 visas skisser över tänkbar placering i djup-
havssediment .
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2.2.3 Utskjutning i ryaden

Det har föreslagits att man skulle sända ut långlivade
radioaktiva ämnen i världsrymden. Det torde dock dröja
länge innan rymdtekniken utvecklas så att detta skulle vara
en säker metod för sluthantering av kärnavfallet.

2.2.4 Placering i polaris

Polarisen är tusentals meter djup över delar av Grönland
och Antarktis. Placering av kärnavfallet i polarisen är i
och för sig tänkbar, men några detaljerade studier har
inte utförts. Nu gällande internationella konventioner om
Antarktis förhindrar dessutom en sådan lösning på denna
kontinent.

2.2.5 Omvandling av kärnavfall

Genom bestrålning med bl a neutroner kan radioisotoper
omvandlas till andra isotoper (transmutation). Om dessa
har väsentligt Icortare halveringstid än de ursprungliga
så minskas den tid under vilken avfallet är en miljörisk.
Ännu finns det dock ingen storskalig teknik för att på
detta sätt omvandla kärnavfallet. Transmutation fordrar
tillgång till en upparbetningsanläggning, där man kan göra
en mer fullständig separering av transuraner och långlivade
klyvningsprodukter än vad man kan göra med nuvarande upp-
arbetningsteknik. Om man inte gör en fullständig separe-
ring, skulle nya långlivade radioisotoper bildas i avfal-
let. En förutsättning för metoden är tillgång till kärn-
reaktorer med mycket högt neutronflöde eller speciella
acceleratorer.
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3. FORSKNINGS- OCH UTVECKLING KRING DET
SVENSKA KÄRNAVFALLSPROGRAMMET

3.1 Inledning

Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet lägger fast skyl-
digheterna för den som har tillstånd till kärnteknisk verk-
samhet att bl a ta hand om och slutligt förvara radioaktivt
avfall som uppkommer till följd av driften. Kraftreaktorin-
nehavarna är därutöver skyldiga att genomföra den forskning
och utveckling som behövs för att dessa åtgärder skall kun-
na genomföras. De skall också upprätta ett allsidigt forsk-
nings- och utvecklingsprogram vart tredje år med början år
1986. Programmet skall dels innehålla en översikt över
samtliga de åtgärder som kan bli behövliga, dels närmare
ange de åtgärder som avses bli vidtagna inom en tidrymd av
sex år. Regeringen har bestämt att detta program skall
insändas till statens kärnbränslenämnd (SKN) för att
granskas och utvärderas. Programmet skall därefter över-
lämnas till regeringen med nämndens yttrande.

Kraftbolagens skyldigheter vad gäller forsknings- och ut-
vecklingsverksamheten samordnas och ombesörjs av Svensk
kärnbränslehantering AB (SKB).

Ansvaret för tillsyn och granskning av anläggningar och
metoder för kärnavfallshantering ligger odelat hos sä-
kerhets- och strålskyddsmyndigheterna SKI r«ch SSI. Kom-
petens i dessa frågor byggs upp och vidmakthölls vid dessa
myndigheter, bl a stödd på viss forskning. Statens kärn-
bränslenämnds huvuduppgift är att övervaka genomförandet av
programmet för den slutliga hanteringen av använt kärn-
bränsle samt avvecklingen av anläggningar i kärnkraft-
programmet. I denna uppgift ingår som ovan anförts att
granska och yttra sig över den plan för forsknings- och
utvecklingsverksamhet som kraftreaktorinnehavarna genom
SKB skall upprätta och inlämna till nämnden vart tredje år.
SKN skall vidare bedöma olika hanteringsmetoder för att
utröna i vad mån de bör ingå i kraftreaktorinnehavarnas
forsknings- och utvecklingsprogram för sluthanteringen.

SKN skall vidare varje år upprätta en plan innehållande
bl a den behövliga kompletterande forsknings- och utveck-
lingsverksamheten.

En av samrådsnämndens uppgifter är att svara för informa-
tionsutbyte om de tre myndigheternas forskningsverksamhet i
fråga om kärnavfallshantering samt avveckling av kärntek-
niska anläggningar så att en rationell arbetsfördelning
uppnås.
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Nedan ges en redogörelse för den forsknings- och utveck-
lingsverksamhet som bedrivs med medel från SKB, SKI, SKN
och SSI för ett belopp om f n totalt ca 80 Mkr. Det bör
påpekas att denna forsknings- och utvecklingsverksamhet-
till största delen utförs vid olika forskningsinstitu-
tioner inom och utom landet, alltså av organ utanför SKB
och de tre myndigheterna.

3.2 SKBs forsknings- och utvecklingsprogram

3.2.1 Allmänt

SKB har i september 1986 till statens kärnbränslenämnd
överlämnat ett FoU-program i enlighet med bestämmelserna i
kärntekniklagen. I följande avsnitt återges SKBs samman-
fattning av programmet. Kärnbränslenämnden skall redovisa
resultatet av sin granskning till regeringen under våren
1987.

Programmet, som omfattar perioden 1987-1992, beräknas dra
en kostnad av sammanlagt ca 600 milj kr. Av detta belopp
utgör ca 175 milj kr kostnader för ett planerat underjor-
diskt berglaboratorium.

3.2.2 Alternativstudier

En viktig uppgift under de närmaste åren blir att studera
olika alternativa utformningar av ett slutförvar för hög-
aktivt kärnavfall.

Barriärsystemet kan varieras på olika sätt genom material-
val och utformning. Likaså kan anpassningen till platsen
ske utifrån olika grundalternativ. Tar man även hänsyn till
att förvarsdjup, bergarter m m kan variera, så erhålles ett
mycket stort antal möjliga varianter. Ett urval av studera-
de alternativ måste ske successivt, för att man skall få
ett overblickbart underlag för en optimal utformning av
slutförvaret.

SKB genomför under 1986-87 en funktions- och kostnadsstu-
die av den s k VP-Cave, vilket är ett exempel på ett från
KBS-3 avvikande grundalternativ. Andra intressanta exempel
är horisontell placering av kapslarna i fullortsborrade
tunnlar (studerat av NÅGRA i Schweiz); förvaring i mycket
djupa hål som borras från markytan och pluggas i sin övre
del; förvaring i långa tunnlar som leds ut på stort djup i
berget under Östersjön m fl.

Inom ramen för ett visst grundalternativ kan man välja
bland olika material och utformning för kapsel och buffert-
material. SKB kommer att göra en inventering av tänkbara
alternativa kapsel- och buffertmaterial.
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Studier av stål som kapselmaterial har redan genomförts
utomlands i flera länder. SKB genomför vissa kompletterande
studier av lokal korrosion i stål och samarbetar härvid med
forskare i Storbritannien och Schweiz.

I samarbete med forskare i Frankrike pågår grundläggande
studier av olika lermaterial som buffertmaterial. Dessa
kommer att fullföljas under den närmaste sexårsperioden.

3.2.3 Egenskaper hos använt kärnbränsle

Studier av använt kärnbränsle i slutförvarsmiljö är en
mycket viktig del av forskningsprogrammet. Avfallsformen -
använt kärnbränsle - är nämligen given i de alternativ som
skall studeras. Tyngdpunkten ligger på experimentella un-
dersökningar av växelverkan mellan bränsle, grundvatten och
de ämnen som kan finnas lösta i grundvatten. Detta arbete
har pågått i flera år och beräknas behöva fortgå under lång
tid framöver. Forskningen syftar till att mer i detalj
kartlägga de kemisk-fysikaliska förlopp som styr utlösning-
en av radioaktiva ämnen från bränslet. Vid sidan av det
experimentella arbetet görs även en betydande insats på ut-
veckling av teoretiska modeller. Hålet är att i mitten av
1990-talet ha en modell som kan beskriva bränsleupplös-
ningens förlopp och användas vid en optimering av barri-
ärsystemet.

Studierna av använt bränsle genomförs i nära kontakt med
motsvarande arbeten i andra länder främst Kanada och USA.
Övriga större kärnkraftländer hat upparbetning av det an-
vända bränslet som förstahandsalternativ och följaktligen
sin forskning koncentrerad mot slutförvaring av förglasat
högaktivt avfall från sådan upparbetning.

3.2.4 Geovetenskapliga studier

Forskningen och utvecklingsarbetet på det geovetenskapliga
fältet inriktas mot områden som är centrala för utformning,
säkerhetsanalys och val av slutförvarsplats.

Dessa områden är:

- Grundvattenrörelse i berggrunden.

- Berggrundens stabilitet.

- Undersökningar av typområden.

- Transport av radionuklider med grundvattnet.

I anslutning till arbetet inom dessa områden görs en stor
fortlöpande insats på att vidareutveckla mätmetoder och
mätteknik för geovetenskapliga undersökningar.
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Grundvattenrörelser i berggrunden studeras inom ett flertal
projekt. De viktigaste är:

- det internationella Stripa-projektet, där en tredje fas
genomförs under perioden 1986-1991, (se figur 7)

- fältstudier av sprickzoner vid Finnsjön i Uppland och på
Ävrö i Småland,

- studier av sprickor, sprickzoner och vatteninläckning i
tunnlar vid aktuella byggprojekt på olika platser i
landet,

fortlöpande observationer och mätningar vid slutförvaret
för reaktoravfall, SFR, vid Forsmark,

- kompletterande mätningar på de typområden, som tidigare
studerats av SKB.

I anslutning till dessa fältstudier sker en omfattande ut-
veckling av modeller för att beskriva grundvattenströmning-
en. Flera olika alternativa utvecklingsvägar prövas, i syf-
te att nå ökad precision i säkerhetsanalysen.

SKB har även preliminärt överenskommit med den kanadensiska
forskningsorganisationen AECL om att medverka i arbetet vid
deras underjordiska forskningslaboratorium URL i Manitoba.
Underlaget från detta projekt kompletterar de ovan nämnda
studierna.

Berggrundens stabilitet studeras bl a i en nyligen påbörjad
undersökning av en s k neotektonisk rörelsezon nära Lans-
järv i Norrbotten. Projektet omfattar fältstudier av seis-
mologi, bergmekanik m m. Vidare ingår analyser för att be-
döma konsekvenser av jordskalv, istider m m.

3.2.5 Undersökningar av typoaråden

Geologiska undersökningar av olika omfattning har hittills
genomförts på sammanlagt 14 områden (se fig 8). Relativt
omfattande undersökningar har utförts på åtta s k typom-
råden. Begränsade ytundersökningar, och i vissa fall även
begränsade borrningar, har utförts på ytterligare sex
områden. På basis av detta underlag samt övriga förstudier
och rekognoseringår, kan man konstatera, att det finns goda
möjligheter att lokalisera områden i Sverige, som har de
geologiska förutsättningarna för anläggning av ett säkert
slutförvar.

Berggrunden, i de typområden där mer omfattande undersök-
ningar utförts, består av gnejsiga eller granitiska berg-
arter. Det underlag, som idag finns tillgängligt för denna
typ av bergarter, bedöms i nuvarande skede vara tillräck-
ligt för en generell jämförelse mellan olika områden och en



fig 7. ZgcnikapeAna hoi bznloniX piövaA i falzM. zipvumnnt vid
fakL i Stnipa [&oto SKB).



Begränsade undersökningar

Omfattande undersökningar
Taavinunnanen

Kamlunge#
nleå

Gallejauret

GideåÄ,

Q Sundsvall

Svartboberget

Finnsjön!
I Forsmark

<Q

Kynnefjällj

Göteborg \ Q

I Stockholm

Fjällveden i

fBjulebo

Kråkemålal
Ävröi

Klipperås (

Sternö

i. OmnAdtn dåA. SKB wt^övt gzologtika undexiökrungaA av va
fiandt omfattning (U* SKB-nappo/U).



- 42 -

bedömning av förekommande variationer. Det är däremot väl
motiverat att komplettera befintligt underlag genom spe-
ciella, fördjupande undersökningar på något eller några av
de redan undersökta typområden, som är geologiskt väl kän-
da.

I samband med den utvärdering av tidigare resultat och
vunna erfarenheter, som legat till grund för detta forsk-
ningsprogram, har även frågan om allsidigheten i de geo-
logiska undersökningarna prövats, bl a behovet av studiet
av basiska bergarter, t ex gabbro. Gjorda undersökningar
och allmänna erfarenheter av gabbro visar att det torde
vara förhållandevis svårt att finna tillräckligt stora ho-
mogena formationer bland de,i jämförelse med gnejs eller
granit, sparsamt förekommande, gabbromassiven. Nyttan av
ytterligare kunskap om gabbro bedöms därför som marginell
och ytterligare undersökningar av denna bergart är inte en
nödvändig förutsättning för genomförandet av slutförva-
ringen.

3.2.6 Underjordiskt berglaboratoriua

Det planerade FoU-arbetet skall ha en hög kvalitet, balan-
serad omfattning och genomföras i effektiva former. Dessa
krav har utvärderats på basis av de erfarenheter som vun-
nits från de geologiska fältundersökningarna, från Stripa-
projektet, från SFR-projektet och i övrigt från speciellt
de geohydrologiska studierna. En sammanvägning av fakta,
krav och värderingar tyder klart på behovet av att inleda
mer detaljerade och omfattande undersökningar. Platsen för
dessa bör ha lämpliga geologiska förutsättningar och geo-
logiskt ostörda förhållanden. För att tillgodose bl a detta
behov planeras ett underjordiskt berglaboratorium. Syftet
med detta skall bl a vara att:

- ge en bas för utveckling och utprovning av de detaljerade
undersökningsmetoder som skall användas vid detaljerade
platsundersökningar på 1990-talet,

- detaljstudera grundvattenströmning inom ett större berg-
område (än vad som studerats i Stripa) och hur denna på-
verkas av schaktsänkning eller tunneldrivning,

- utgöra en plats för geovetenskapliga undersökningar och
experiment,

- ge möjlighet till försök med nuklidtransport (med grund-
vattnet) inom väl karakteriserade och representativa om-
råden ,

- ge möjlighet för pilotförsök, in-situ-försök och storska-
liga demonstrationsförsök.
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Vissa av dessa syften tillgodoses redan under förundersök-
nings- och byggnadsfasen. De data som då kommer fram ger
underlag för prövning och vidareutveckling av matematiska
modeller för bl a grundvattenströmning. De ger även en
prövning av använda förundersökningsmetoder eller underlag
för förbättring av dessa. Andra syften blir aktuella först
då laboratoriet står färdigt.

Det underjordiska berglaboratoriet bör vara tillgängligt
när Stripa fas 3 avslutas, d v s i början av 1990-talet.
Detta innebär att förberedelsearbetet bör starta omgående.
Verksamhet vid berglaboratoriet kommer sannolikt att pågå
under en period på minst femton år. Erfarenheter från Stri-
pa, URL och SFR bör beaktas vid planering, förundersökning-
ar och utformning.

Ett underjordiskt berglaboratorium skall förläggas till en
plats med lämplig geologi. Därutöver är det viktigt att
platsen har en viss infrastruktur och att service är till-
gänglig. Bl a av dessa skäl kommer lämpligheten vid något
av kärnkraftlägena, främst Simpevarp vid Oskarshamns-
verket, ait undersökas.

3.2.7 Keai

Transport av radioaktiva ämnen från avfallet till biosfären
via grundvattnet är den mest betydelsefulla transportmeka-
nismen. Lika viktiga för säkerheten som grundvattenrörel-
serna är därför de kemiska förhållanden som styr detta för-
lopp. De kemiska förhållandena har också avgörande betydel-
se för eventuell korrosion av kapselmaterial. Fortsatta
studier av kemifrågor är därför en viktig del av FoU-arbe-
tet. Kemifrågorna berör alla delar av barriärsystemet, så-
väl de tekniska som de naturliga barriärerna och deras
funktion.

3.2.8 Naturliga analogier

För att studera hur radioaktiva ämnen transporteras med
grundvatten utförs olika försök med s k spårämnen. Försöken
ger grundläggande kunskaper om vattenflöden i sprickor samt
om kemisk växelverkan mellan upplösta ämnen och sprick-
eller bergmineral. Sådana försök har utförts och pågår inom
Stripa-projektet. Ytterligare försök planeras.

De försök som görs i fält och i laboratorium kan emellertid
av naturliga skäl ske endast i relativt kort tidsskala och
resultaten kan därför inte direkt användas för att validera
beräkningsmodeller för radionuklidtransport i den längre
tidsskalan som är aktuell ur slutförvarssynpunkt. För att
få data som är mer representativa för denna längre tidsska-
la studeras s k naturliga analogier. Sådana är t ex trans-
port och deponering av naturligt förekommande radioaktiva
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ämnen i berggrunden. SKB deltar bl a tillsammans med NÅGRA
i Schweiz och miljödepartementet i Storbritanninen i en
studie av en uranmineralisering och en toriummineralisering
(med mycket höga halter av uran respektiva torium vid Pocos
de Caldas i Brasilien. Ytterligare studier av liknande na-
turliga analogier pågår eller planeras.

3.2.9 Modellutveckling

De kunskaper och data som kommer fram under FoU-arbetet
skall efter systematisering kopplas till teorier och model-
ler. Dessa modeller ger en matematisk beskrivning av olika
förhållanden och förlopp och är nödvändiga verktyg för ana-
lys och optimering av slutförvarssystemet samt för att be-
skriva långtidsfunktionen. Arbetet med framtagning av så-
dana modeller bedrivs fortlöpande i anknytning till det ex-
perimentella arbetet i laboratorier och i fält. Nämnas bör
i första hand modeller för grundvattenströmning i sprickigt
berg, för nuklidtransport i närområdet, berget och biosfä-
ren samt integrerade system av modeller fö" funktions- och
säkerhe tsanalyser.

3.2.10 Internationellt samarbete

En gemensam internationell syn på de grundläggande veten-
skapliga frågorna rörande säkerhet vid hantering och slut-
förvaring av kärnkraftavfall har stort värde. Utvecklingen
inom området sker därför i stor utsträckning i interna-
tionell samverkan och växelverkan. SKB är engagerat i detta
arbete på många sätt. Sålunda är SKB ansvarig verkställande
organisation för tre internationella projekt, nämligen.

- Stripa-projektet, som genomförs i Stripa gruva med nio
deltagarländer inom OECD/NEA. Projektet startade 1980
och planeras pågå till 1991.

- JSS-projektet, som rör studier av högaktivt avfallsglas
från Frankrike. Deltagande länder är Japan - Sverige -
Schweiz. Projektet startade 1982 och avslutas 1987.

de Caldas-projetet, som rör studier av naturliga
analogier på en plats nära P090S de Caldas i Brasilien.
Deltagande länder är förutom Brasilien även Schweiz,
Storbritanninen och Sverige. Projektet startade 1986 och
planeras pågår till 1989.

SKB har dessutom bilaterala avtal om informationsutbyte och
samarbete med flera systerorganisationer i andra länder
(NÅGRA i Schweiz, CEA i Frankrike, DoE i Förenta staterna,
AECL i Kanada samt Euratom inom EG).

Slutligen medverkar SKB i flera andra internationella pro-
jekt och i arbetet inom IAEA och OECD/NEA.
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3.3 SKIs forsknings- och utvecklingsprogram

3.3.1 Inledning

Den redogörelse som i det följande lämnas för forsknings-
programmet inom kärnkraftinspektionens enhet för kärnav-
fall behandlar i första hand forskningen avseende använt
kärnbränsle och högaktivt avfall. Det bör emellertid be-
tonas att en inte oväsentlig del av enhetens forskning rör
andra verksamhetsgrenar, såsom slutförvaret för reaktor-
avfall i Forsmark och kärnkraftverkens hantering av kärn-
avfall. Totalt beräknas kostnaderna för forskningen inom
kärnavfallsområdet under budgetåret 1985/86 uppgå till ca
6 milj kr.

Under den första tiden frän år 1977, då kärnavfallsenheten
inrättades vid inspektionen, inriktades forsknings- och
utvecklingsinsatserna i stor utsträckning på att skaffa SKI
det underlag som behövdes för att bedöma projekten KBS-1, -
2 och -3. I och med att inspektionen avgav yttrande över
KBS-3 och SKBs forskningsprogram i anslutning till KBS-3
inleddes en ny fas för forskningen för använt kärnbränsle
och högaktivt avfall inom enheten. Forskningsinsatserna för
använt kärnbränsle och högaktivt avfall är nu anpassade
till mera langsiktiga mål, närmast avseende perioden efter
år 1990, då SKB sannolikt behöver träffa beslut om val av
ett antal alternativa platser för undersökning av deras
lämplighet för ett slutförvar.

SKI har gjort bedömningen att de egna forsknings- och ut-
vecklingsinsatserna i första hand bör omfatta de hante-
ringsprocesser som föregår en inplacering i ett slutförvar,
slutförvarets egenskaper inklusive de hydrologiska förhål-
landena och slutförvarets förslutning samt radionukliders
transport från slutförvar till biosfär, medan myndighets-
forskningen rörande förhållandena i biosfären till största
delen sker genom strålskyddsinstitutets försorg.

Det bör betonas att forskningen för SKIs del ofta innebär
samarbete med andra instanser, såväl inom som utom landet.
I första hand sker ett samarbete med de närmast berörda
myndigheterna SSI och SKN men SKI samarbetar även med SKB
när det gäller forskning av mera allmän karaktär. Det nor-
diska kärnsäkerhetssamarbetet är en viktig del av SKIs ar-
betsfält liksom arbetet inom de internationella organen
IAEA och OECD/NEA. Därutöver har SKI ett betydande forsk-
ningssamarbete på multilateral bas.
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3.3.2 Forskning ino» kärnavfallsoarådet

En viktig del av forskningen inom kärnavfallsområdet ägnas
åt att ta fram matematiska modeller som på ett så riktigt
sätt son: möjligt beskriver de olika kemiska och fysikalis-
ka processer som har betydelse för transporten av radionu-
klider från ett slutförvar upp till biosfären. Området är
internationellt mycket uppmärksammat. SKI arbetar både med
att ta fram och utveckla modeller som skall användas för
inspektionens eget bruk och att få till stånd internatio-
nella samarbetsprojekt för att utvärdera modellernas förde-
lar och begränsningar.

SKI utvecklar sin kompetens inom hydrologiområdet, bl a
genom att från England anskaffa en hydrologimodell som nu
anpassas till svenska förhållanden. Avsikten är att denna
modell kompletteras med en nyutvecklad modell för transport
av radioaktiva ämnen. Modellerna skall användas såväl inom
SKIs fortsatta forskningsverksamhet som vid beredning av
granskningsärenden.

Som ett led i det internationella samarbetet driver SKI ett
projekt för studier av olika hydrologimodeller. Detta arbe-
te, som fått projektnamnet HYDROCOIN, har deltagare från 10
länder, varjämte OECD/NEA och NKA (Norge) är representerat
i projektsekretariatet. Arbetet avses slutföras under år
1987. Inom projektet utreds modellernas numeriska egenska-
per och deras förmåga att beskriva resultat från fältunder-
sökningar. Vidare analyseras betydelsen för beräkningsre-
sultaten av olika osäkerheter.

Tidigare har en motsvarande studie - INTRACOIN - rörande
transport av radionuklider genomförts. Denna studie avses
följas av ett nytt projekt (INTRAVAL) för bedömning av hur
väl resultat från utförda experiment kan förutsägas med
hjälp av de nu existerande matematiska modellerna för nu-
klidtransport i geosfären.

En fråga av stor betydelse för bedömning av transport av
radionuklider från ett slutförvar i kristallint berg är hur
strömningen sker i det nätverk av större eller mindre
sprickor som genomkorsar även ett bra berg. SKI har här
lagt ut ett forskningsuppdrag till tekniska högskolan i
Stockholm, Det gäller i första hand teoretiska studier över
sprickors förbindelser med varandra. En annan viktig fråga
som bearbetas är tvåfasströmning (samtidig strömning av gas
och vätska) i sprickigt berg. Inspektionen hoppas härigenom
kunna bedöma förhållandena vid gasbildning i SFR beroende
på olika processer t ex korrosion av järn och stål.

De osäkerheter som vidlåder kemiska och fysikaliska varia-
bler måste hanteras på ett riktigt sätt vid beräkningar av
transport av radioaktiva ämnen. Ett särskilt uppdrag för
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att utveckla metodik för variationsanalyser har lagts ut
till Stockholms universitet. Projektet har ännu inte
avslutats. Liknande arbete görs även i andra länder och
väntas leda till en större förståelse för hantering av o-
säkerheter vid säkerhetsanalys av slutförvar för radioak-
tivt avfall.

Nuvarande modellbeskrivningar av transport av radioaktiva
ämnen från ett slutförvar vilar på en förhållandevis enkel
beskrivning av komplicerade förlopp. Detta gäller framför
allt förvarets närområde. SKI har hittills lagt ut vissa
mindre ai. beten för att få ett grepp om de geokemiska feno-
menen i samband med nuklidtransport. Inspektionen har nu
ansett tiden mogen att lägga ut större forskningsuppgifter
på området. Avsikten är att SKI genom användning av geoke-
miska modeller skall kunna utföra en noggrannare bedömning
av utsläpp från ett slutförvar vid olika tidpunkter och
därmed bättre bedöma förvarets säkerhet.

SKI har i samband med avfallshanteringen vid kärnkraftsta-
tionerna och slutförvaret för reaktoravfall i Forsmark lagt
ner stora ansträngningar för att skaffa sig en bättre bild
av bitumens egenskaper som avfallsmatris. Av särskilt in-
tresse är riskerna för produktens svallning i ett slutför-
var. Arbete på detta område utförs nu för SKIs räkning på
tekniska högskolan i Stockholm och av Studsvik Energitek-
nik.

En annan viktig forskningsuppgift är de studier som har
utförts i nordiskt samarbete för att kartlägga avfallshan-
teringen efter en reaktorolycka. En sådan studie har redan
färdigställts för en mindre olycka. Avsikten är att utvid-
ga denna studie till att omfatta en olycka där ca tio % av
reaktorhärden berörs. Resultaten kan förväntas bli av bety-
delse för bedömningar gällande möjligheterna att med nuva-
rande avfallshanteringssystem ta om hand det avfall som
uppkommer vid en sådan händelse.

3.4 SKNs forsknings- och utvecklingsprogram

3.4.1 Inledning

SKNs huvuduppgift är att övervaka genomförandet av program-
met för den slutliga hanteringen av använt kärnbränsle samt
avvecklingen av anläggningar i kärnkraftprogrammet. I denna
uppgift ingår att granska och yttra sig över den plan för
forsknings- och utvecklingsverksamhet som kraftreaktorinne-
havarna genom SKB skall upprätta och inlämna till nämnden
vart tredje år med början år 1986. Nämnden skall vidare
bedöma olika hanteringsmetoder för att utröna i vad mån de
bör ingå i kraftreaktorinnehavarnas forsknings- och utveck-
lingsprogram för sluthanteringen.



- 48 -

SKN hat budgetåret 1986/87 ca 5,8 Mkr till förfogande för
sitt forskningsprogram.

3.4.2 Uppföljning av den internationella forsknings-
och utvecklingsverksamheten

På uppdrag av SKN har Beijerinstitutet år 1984 gjort en
översikt och sammanställning av olika länders program för
forskning och utveckling av metoder för slutförvaring av
kärnbränselavfall. I översikten gavs även analyser av de
tekniska och de ekonomiska-sociala problemställningarna
samt förslag om fortsatt forskning.

SKN har våren 1986 uppdragit ät Beijerinstitutet att göra
en förnyad inventering av det internationella läget be-
träffande kärnbränsleavfall för att få referensmaterial
för sin granskning av kraftreaktorinnehavarnas hela forsk-
ningsprogram. Uppdraget syftar till en belysning av tre
centrala frågeställningar inom hanteringen av det använda
kärnbränslet:

* tillvägagångssättet vid val av förvaringsplats,

* olika aspekter av mellanlagring som etapp i sluthante-
ringen av kärnbränslet,

* innebörden av begreppet säkerhet tillämpat på slutförva-
ringen.

Därutöver anlitas Studsviks Energiteknik för en uppföljning
av den internationella utvecklingen av mellanlagring och
upparbetning av använt kärnbränsle.

3.4.3. Forskning om alternativa systemlösningar

I kartläggningen av pågående forsknings- och utvecklings-
program ingick en inventering av alternativa slutförva-
ringsmetoder. Enligt denna och andra inventeringar som
nämnden gjort finns för närvarande två förslag om utföran-
de av ett slutförvar i urberg som skiljer sig från den av
SKB utvecklade KBS-3-metoden. Den ena är WP-Cave och den
andra slutförvaring i mycket djupa borrhål.

SKN har låtit pröva WP-Cave genom ett forsknings- och
utredningsarbete som startade år 1984. Den fortsatta
prövningen av UP-Cave sker i samarbete mellan SKB och
Boliden VP-Contech AB. Den omfattar en fördjupad funktions-
och säkerhetsanalys, utveckling av det konstruktiva utfö-
randet av de för säkerheten viktigaste komponenterna och
processerna samt beräkningar av kostnaderna för detta för-
varssystem.
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3.4.4 Forskning av grundläggande betydelse för slut-
förvaring av högaktivt kärnavfall

SKN bedriver f n ett forskningsprojekt - grundvattenflöde
och spridningsprocesser i sprickigt berg - inom området
grundvattnets rörelser i berggrundssprickor.

Inom området kapslings- och återfyllningsmaterial studerar
SKN inom två projekt keramers, särskilt titandioxids, egen-
skaper som kapslingsmaterial.

Inom området funktions- och säkerhetsanalys driver SKN ett
projekt om känslighets- och osäkerhetsanalys av slutförva-
ringssystem. Projektet syftar till att analysera förtjäns-
ter och begränsningar hos befintliga modeller för funkt-
tionsanalys av slutförvar och disku' ra utvecklingslinjer i
det fortsatta arbetet.

Ett nu avslutat projekt inom området berggrundens stabili-
tet - jordskalvstudier inom södra Sverige - har genomförts
i samarbete med kärnkraftinspektionen.

Inom ramen för det nordiska projektarbetet inom kärnsäker-
hetsområdet pågår, med deltagande från SKN, planering av
projekt inom områdena berggrundens stabilitet och kemiska
reaktioner i systemet avfallsförvar - grundvatten-
berggrund .

3.4.5 Samhällsvetenskaplig forskning on riskupplevelser

Forskningsresultat inom de naturvetenskapliga kunskapsområ-
dena som berörts i föregående avsnitt ger underlag för ex-
pertvärderingar av olika förvaringsmetoder och de risker de
kan föra med sig.

I beslut om verkställighet av olika led av hanteringsgången
för kärnbränsleavfallet ingår också ställningstagande till
vad som är en ur samhällets och medborgarnas synpunkt ac-
ceptabel risknivå och en avvägning av risk mot samhällseko-
nomiska och andra konsekvenser av ett beslut. Sådana avväg-
ningar kan inte göras enbart utifrån naturvetenskapliga be-
dömningsgrunder. SKN avser att komplettera sitt natur-
vetenskapligt inriktade forskningsprogram med samhällsve-
tenskaplig forskning om riskupplevelser. Ett sådant program
beräknas löoa över flera år.

Ett av projekten syftar till att belysa tidsdimensionen i
slutförvaringen. Det omfattar empiriska studier av hur män-
niskor uppfattar långa tidsrymder i det förgångna och i
framtiden. Tidsperspektivet omfattar dels historiska, dels
geologiska tidsrymder.
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Ett annat projekt syftar till att belysa om riskupplevelser
av kärnavfallshanteringen formas av grundläggande attityder
till hanteringen eller detaljerade värderingar av dess
r i skkomponenter.

Ett tredje projekt syftar till att kartlägga opinionsbild-
ningen kring kärnkraftens avfallsfrågor. Projektet är upp-
lagt att sträcka sig över ett tjugotal år. Den första fem-
årsperioden omfattar dels löpande studier av hur avfalls-
frågan behandlas i massmedia och av aktörerna i samhälls-
debatten, dels återkommande opinionsstudier som omfattar
representativa urval av landets befolkning.
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3.5 SSIs forsknings- och utvecklingsprogram

3.5.1 Allmänt

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har det centralt samord-
nande ansvaret för den målinriktade strålskyddsforskningen i
landet.

Denna forskning syftar ytterst till att öka kunskapen om
hur man skyddar människa och natur mot skadliga effekter-
av strålning nu och i framtiden.

Till forskning med direkt anknytning till kärnavfallsområdet
utgår ca 3 milj kr under 85/86.

Forskningen utförs av institutioner inom universitet och
högskolor t ex institutioner för radiofysik, radioekologi,
fysik, kemi och kärnkemi. Den utförs vidare vid forsknings-
institutioner som Studsvik Energiteknik och försvarets
forskningsanstalt. En del av resurserna går till andra stat-
liga myndigheter med forskningsavdelningar som statens na-
turvårdsverk och SMHI. Vissa uppdrag ges också till priva-
ta konsultföretag.

SSI eftersträvar en ökad samordning med annan forskning på
miljöområdet. SSI deltar aktivt i det nordiska samarbetet
på kärnsäkerhetsområdet inom ramen för det nordiska kontakt-
organet för atomenergifrågor, NK.A. Frågor som rör kärnav-
fallsområdet behandlas också i internationella organisa-
tioner som IAEA, OECD/NEA OCH ICRP. Personal från SSI deltar
i detta arbete som till stor del är av policy- och kricerie-
skapande natur.

3.5.2 Strålskyddsforskning inom kärnavfallsområdet

Forskning om kärnavfall

SSIs forskning inom kärnavfallsområdet omfattar projekt som
rör det radioaktiva avfallet som sådant i vid bemärkelse.

Hit räknas frågor som rör bestämning av fysikaliska och ke-
miska egenskaper hos avfallet, hur detta uppkommer, hante-
ring och bearbetning av avfallet, rivning av kärntekniska
anläggningar, friklassning av mycket lågaktivt avfall,
transport och olika lagringssätt.

Under våren 1986 har en process påbörjats för att identi-
fiera och precisera problemställningar som rör risker och
riskvärdering i de långa tidsperspektiv som är aktuella i
kärnavfallssammanhang.
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SSI har initierat ett flerårigt forskningsprogram om ned-
läggning av kärntekniska anläggningar. Det övergripande syf-
tet är att skapa en kunskapsbas inför kommande rivningar av
kraftproducerande reaktorer.

Vissa forskningsinsatser har genomförts och andra kommer
att genomföras för att studera nedgrävning i mark av lågak-
tivt avfall från kärnkraftverkens normaldrift.

Ett par studier kommer att genomföras som rör strålskydds-
problem vid omhändertagande och hantering av avfall som upp-
kommer i samband med en mindre olyckshändelse vid en reak-
tor.

Det fortsatta arbetet med slutförvar för olika typer av av-
fall förutses ge upphov till forskningsprojekt av varieran-
de slag.

Spridning i biosfären

Forskningsinsatserna omfattar experimentell verksamhet i
fält och laboratorium, men även försök att med matematiska
modeller beskriva och prognosticera spridningen. Ett av
slutmålen är att kunna bättre uppskatta stråldoser till
människa och miljö.

En central fråga vid modellberäkningar är tillförlitlighe-
ten hos beräkningsresultaten.

För att få svar på denna fråga måste resultaten jämföras med
värden från naturen. SSI har under det senaste året initie-
rat en internationell studie med huvudsyftet att testa be-
räkningsresultat mot oberoende fältdata. Studien har givits
namnet BIOMOVS. BIOMOVS står för Biosphere MOdel Validation
Study. Studien startade officiellt i februari 1986 vid ett
möte i Paris.

Flera andra modellprojekt pågår för närvarande. I ett pro-
jekt tas exempelvis en modell fram för beräkning av sprid-
ning av radioaktiva ämnen i Östersjön och vidare ut i Väs-
terhavet. Modellen är inte begränsad till radioaktiva äm-
nen. I figur 9 ges exempel på modellering.

I ett annat projekt görs försök att utifrån ett grundlägg-
ande kemiskt betraktelsesätt beskriva ämnens transport i
mark. Försök görs vidare att teoretiskt beskriva utström-
ningen av radioaktiva ämnen från ett bergförvar till åker-
mark.

En beräkning av strömningsförloppet till biosfären från
slutförvaret för reaktoravfall (SFR 1) pågår också.

I ett flertal projekt studeras frågor inom radioekologin,
dels förhållandena i markskikt, dels förhållandena i vat-
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ten. En tioårig studie av upptag av transuraner i kultur-
växter utvärderas för närvarande.

Modeller utvecklas för att beskriva omsättningen av radio-
aktiva ämnen i vattenlevande organismer främst fisk.

Studier av sedimentens roll för radioaktiva ämnens cirkula-
tion i ekosystemen har getts hög prioritet. Efter diskussio-
ner med forskare inom och utanför landet har ett fyraårigt
forskningsprogram tagits fram.

En viktig fråga som kommer att belysas rör radioaktiva äm-
nens uppehållstider i sediment. I programmet ingår också att
följa det internationella arbetet beträffande nedgrävning av
avfall i havsbotten som en metod för slutförvaring. Projekt
med viss anknytning till detta planeras.

Biosfärsområdet kommer att vara föremål för forskningsinsats-
er för lång tid framöver.
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4. KUNSKAPSLÄGET INOM OMRÅDET HÖGAKTIVT KÄRNAVFALL

4.1 Inledning

KBS-3, WP-Cave, djupa borrhål är exempel på utformningar av
slutförvar för högaktivt kärnavfall i urberg. För funk-
tionsanalys av sådana utformningar kan man utgå från en
geaensam kunskapsbas, vilken sedan kompletteras och
specialiseras för vart och ett av de enskilda fallen.
Exempel på gemensamma kunskapsområden är "Rörelser i
berggrunden", "Grundvattenrörelser i berget" och "Kemiska
växelverkningar i systemet radionuklider/berg". Stabili-
teten av tekniska strukturer i berg och egenskaperna hos en
hydraulisk bur kräver specialstudier för WP-Cave-lösningen
medan den kemiska stabiliteten av koppar i den miljö
svenskt berg utgör kräver noggranna analyser för KBS-
lösningen. Ytterligare anpassning av metoder och
beräkningsmodeller till lokala förhållanden kommer att
behövas inför val av förvaringsplats. Å andra sidan finns
det stora problemkomplex som inte är knutna till någon
speciell typ av systemlösning, utan är gemensamma för hela
området "hantering av använt kärnbränsle (högaktivt
avfall)". Sådana övergripande problemställningar kan gälla
etiska och institutionella frågor, riskfilosofi,
övervakning (safeguards), behov av mellanlager och
återvinnbarhet.

Kunskapsbehoven återfinns alltså inte bara inom olika
kunskaps- och kompetensområden utan också på olika nivåer,
beroende på om de gäller en eller flera systemlösningar
eller är av övergripande karaktär. Att identifiera de olika
nivåerna är väsentligt av framför allt tre skäl:

- Handlingsfrihet. Gällande energipolitik lämnar valet av
förvaringsmetod öppet; tiden fram till slutförvaring
skall utnyttjas för att hitta "bästa möjliga metod för
förvaringen med hänsyn till säkerhet och miljö". För att
kunna välja metod är det viktigt att det finns en gemen-
sam kunskapsbas för lösningar som kan bli aktuella i
Sverige. Man bör sträva efter att utforma även projekt
som gäller enskilda lösningar så att bidrag ges till den
gemensamma kunskapsbasen.
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- Resultatkontroll. Den viktigaste kvalitetskontrollen för
ett projekt är internationell publicering och granskning.
För allmänna kunskapsområden såsom grundvattenrörelser
och kemiska växelverkningar sker publicering och gransk-
ning oftast som ett naturligt led i det internationella
vetenskapliga arbetet. För projekt som berör enskilda
lösningar kommer en internationell granskning inte alltid
automatiskt igång, utan initiativ till en granskning
måste tas av någon organisation. Man kan här referera
till de arbeten som gjorts inom ramen för KBS-1 och KBS-
3 remisserna.

- Målsättning. Målet för forsknings- och utvecklingsarbetet
koncentreras till olika nivåer under olika perioder:
under "feasibility"-studierna under 70- och början av 80-
talet koncentrerades arbetet till KBS-metoderna, medan
behovet att kunna välja metod kommer att leda till ökat
intresse för mera generella frågeställningar.

För KASAMs arbete är det lämpligt att behandla kunskaps-
läget på fyra olika nivåer:

- Övergripande frågeställningar, gemensamma för alla typer
av systemlösningar. Arbetet på denna nivå syftar till att
kunna göra jämförelser mellan alla aspekter av olika för-
slag till hantering och förvar av högaktivt avfall. Exem-
pel på övergripande frågeställningar är etiska, juridiska
och institutionella frågor, strålskyddsfilosofi inklude-
rande riskfilosofi, safeguards, mellanlagring och åter-
vinnbarhet.

- Kunskapsområden gemensamma för olika typer av slutförvar.
För slutförvar inom Sverige torde endast förvar i urberg
vara av intresse.

- Enskilda systemlösningar, exempelvis KBS-3 och WP-Cave.

- Platsspecifik analys av enskilda förslag till systemlös-
ningar.

KASAM har i årets rapport koncentrerat sin analys till den
andra och tredje nivån. Kunskapsläget för förvar i urberg
diskuteras i avsnitt 4.2 och kunskapsläget för några tänk-
bara enskilda systemlösningar beskrivs i avsnitt 4.3.

KASAM har under året också diskuterat nivån "övergripande
frågeställningar" och menar att dessa borde ägnas samma
systematiska intresse som getts de övriga kunskapsnivåer-
na. Dessa övergripande frågeställningar tas ej upp separat
i denna rapport, men KASAM avser att ägna särskild upp-
märksamhet åt kunskapsläget på denna nivå i framtida års-
rapporter. I bilagda expertpromemorior och övriga bilagor
finns redogörelser för kunskapsläget för några av dessa
övergripande frågeställningar.
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4.2 Kunskapsläget för slutförvaring i urberg av
högaktivt kärnavfall

4.2.1 Inledning

Funktions- och säkerhetsanalyser av slutförvaring av radio-
aktivt avfall omfattar hela den miljö som kan tänkas bli
påverkad av avfallsämnena. I detta kapitel indelas denna
miljö, i fortsättningen kallad slutförvarssystemet, i tre
delar - närzon, geosfär och biosfär.

Närzonen omfattar den tillverkade delen av slutförvarsyste-
met, d v s förvarets komponenter och den del av den omgi-
vande berggrunden där berget direkt påverkas av bergrumsar-
betena - i praktiken till någon eller några meters djup in
i berget från bergrum, tunnlar och schakt.

Geosfären omfattar den volym av den omgivande berggrunden
inom vilken det grundvatten rör sig som påverkar eller på-
verkats av förvaret. Det kan i några sammanhang, exempel-
vis vad gäller seismiskt utlösta berggrundrörelser, vara
motiverat att utvidga begreppet till att omfatta en större
berggrundsregion.

Biosfären omfattar de volymer av markskikt, vatten och luft
samt de levande organismer i dessa som kan påverkas av av-
fallsämnen som passerat genom geosfären.

Indelningen följer den beräkningsgång som tillämpas för
analyser. Dessa följer vanligen de radioaktiva ämnenas
möjliga vägar från avfallet via närzonen, geosfären och
biosfären till människan. Analyserna omfattar sålunda hela
slutförvarssystemet, och det bör understrykas i detta sam-
manhang där systemet redovisas del för del, att det är
funktionen hos systemet i dess helhet som blir avgörade för
säkerheten.

Betydelsen av en helhetssyn vid bedömningen av kunskaps-
lägst kan illustreras av ett exempel. Antag att ett slut-
förvar byggs med kopparkapslar som inneslutning för det
använda kärnbränslet och att det kan visas att sådana kaps-
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lar utestänger grundvattnet från kärnbränslet under miljon-
tals år. Antag vidare att det kvarstår en osäkerhet om
grundvattnet behöver 100 är, 1 000 ar eller 10 000 år för
att strömma frän förvaret till biosfären. Denna osäkerhet
har i detta fall ingen avgörande betydelse för slutförva-
rets säkerhet.

Att en kunskapslucka således inte nödvändigtvis behöver
täckas för att visa att det finns ett säkert utförande av
ett förvar betyder inte att fortsatt forskning kring ett
sådant problem är obehövlig. Förbättringar i alla avseen-
den av kunskapsunderlaget för slutförvaringen bör öka möj-
ligheterna att välja lokalisering och utförande av slut-
förvaret så att även andra intressen än de säkerhetsmäs-
siga kraven kan tillgodoses. De kan också bidra till att
öka förståelsen för problemet och acceptansen av den slut-
liga lösningen.

4.2.2 Närzonen

Närzonen innefattar

- det inkapslade kärnbränslet
barriärer som skall hindra berggrundvattnets framträng-

ande mot avfallskapslarna
de utrymmen i berget som skapats för barriärerna och för

nedtransport och förvaring av bränslekapslarna

Barriärerna kan vara av tva slag - skärmar som spärrar
vägen för grundvattnet eller kanalsystem som leder grund-
vattnet förbi kapselutrymmet.

Närzonen måste utformas och inredas så att kärnbränslets
restvärme kan avledas till geosfären utan att temperaturen
i närzonen blir för hög för materialen eller konstruktio-
nen.

Utifrån en helhetssyn på slutförvarssystemet är närzonen en
integrerad del av den geosfär den inretts i. Spänningsfäl-
tet i den omgivande berggrunden har betydelse för närzonens
mekaniska konstruktion. Geosfären skall avleda bränslets
restvärme från närzonen. Grundvatten från geosfären träng-
er in i närzonen i större eller mindre utsträckning.

Konstruktion av förvaret måste därför utvecklas mot en bak-
grund av kunskaper om geosfären. Exempelvis bör materia-
len i närzonen väljas med hänsyn till grundvattnets kemis-
ka egenskaper för att förhindra korrosion uran matrisupp-
upplösning eller bildande av kolloider eller komplex. Kun-
skapsbehovet för närzonen beror naturligtvis också i hög
grad av vilket konstruktionskoncept för förvaret som skall
studeras.
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De kunskapsområden som behandlas i det följande gäller en
närzon i svensk bergrund och har begränsats till sådana som
kan studeras oavsett förvarets konstruktion. Till dessa hör

- radiolys,
- möjligheter för berget att avleda värme,
- det använda kärnbränslets innehåll av radioaktiva nukli-
der,

- bränslematerialets korrosionsegenskaper i grundvatten,
- korrosionsbeständiga material för avfallskapslarna,
- barriärmaterial för grundvattenspärrar,
- metoder för att avlänka grundvatten förbi förvaret,
- material för att återfylla tunnlar, schakt och andra
öppnade förbindelser mellan markytan och förvarsutrym-
met och

- metoder för att täta bergsprickor.

Det använda kärnbränslets ursprungliga innehåll av radioak-
tiva nuklider kan beräknas med acceptabel noggrannhet med
hjälp av ett dataprogram som utvecklats för härdberäkningar
under reaktordriften. Det utgör utgångsmaterialet för
spridningsberäkningarna och för beräkning av bränslets
restvärme. Eftersom halveringstiderna för radionukliderna
och deras sönderfallsprodukter är kända kan kärnbränslets
sammansättning beräknas för vilken tid som helst efter ut-
taget ur reaktorn.

Bränslematerialets korrosionsegenskaper i grundvattentyper
har studerats experimentellt sedan slutet av 70-talet. Mät-
data finns om urlakningen av radionuklider ur bränsle av
olika typer och utbränningar.

Sådana mätdata från korttidsförsök har använts för beräk-
ningar av upplösningstiden för kärnbränslet med högst vari-
erande resultat, från 40 000 år till 100 miljoner år.
Eftersom urlakningen av radionuklider ur bränslet är en
viktig utgångspunkt för spridningsberäkningar är det ange-
läget att få fram goda beräkningsmodeller. Sådana måste
bygga pä ingående kunskaper om korrosionsmekanismer. Arbete
pågår men har ännu inte lett till slutgiltiga resultat.

Materialvalet för bränslekapslarna påverkas mer av berg-
grundsmiljön än av förvarskonstruktionen. Koppar, lågle-
gerat stål och keramiska material ingår i det svenska pro-
grammet. Koppar har studerats mer ingående än de övriga
materialen. I den undersökta grundvattenmiljön har koppar-
kapslar bedömts kunna isolera kärnbränslet från kontakt med
grundvattnet i miljontals år. Denna bedömning förutsätter
att grundvattenkvalitet eller grundvattenflöde under tiden
inte avviker drastiskt från nu observerade förhållanden.
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Som material för grundvattenspärrar studeras naturliga
mineraler som bevarat sina egenskaper under miljontals år i
berggrundsmiljö. De svenska studierna har koncentrerats på
bentonit - ett lermineral av vulkaniskt ursprung - och på
blandningar av bentonit och sand. Bentonit har egenskapen
att svälla när den tar upp vatten. Ett spärrskikt som
fyllts med torkad bentonit blir tätare och mer kompakt ef-
ter hand som bentoniten tar upp tillrinnande grundvatten.

Bentonit i högkompakterad form och i olika blandningsför-
hållanden med sand har studerats ingående i laboratorium
och under fältmässiga förhållanden, bl a i Stripa. Fält-
data för sand- och bentonitblandningar kommer att fås från
deras användning som spärrskikt i SFR i Forsmark.

Bentonitens struktur kan förändras vid höga temperaturer så
att den förlorar sin svällningsförmåga, s k illitisering.
Detta har observerats i bentonitlager i vulkaniska områden.
Av sådana geologiska observationer har man slutit sig till
att illitisering inte sker eller sker ytterst långsamt vid
temperaturer under 100 C.

En avlänkning av det regionala grundvattenflödet förbi för-
var ingsutrymme t syftar till att utjämna drivtrycket för
grundvattenrörelser så att vattnet blir stationärt i för-
var ingsutrymmet. Avlänkningen görs som en s k hydraulisk
bur. Burens form anpassas till närzonens form så att denna
omges på alla sidor av buren. En hydraulisk burs funktion
och effektivitet har studerats i anknytning till WP-Cave.

Återfyllning av öppnade förbindelser mellan markytan och
förvaret bör åstadkomma samma strömningsmotstånd för grund-
vatten som berget ovanför förvaret i övrigt. Som en extra
säkerhet mot att grundvattnet tar denna direkta väg till
markytan kan öppningarna i markytan placeras i höjdpunkter
ovan förvaret så att den hydrostatiska potentialen ger en
nedåtgående rörelse åt grundvattnet.

Stora schaktöppningar kan utlösa sprickor parallellt med
schakten. Nischer måste därför tas upp i schaktväggen in
mot omgivande berg. Nischerna skall vara så djupa att de
skär igenom den uppluckrade delen av bergväggen. De fylls
sedan, liksom schaktet i övrigt, med tätningsmaterial så
att dessa passsager spärras.

Metodiken provas för närvarande i Stripa. Som tätningsma-
terial provas sand-bentonitblandningar varvade med lager av
kompakterad bentonit.

Trots de förundersökningar som görs för att iinnn ett
ostört bergparti av tillräcklig storlek för förvarsutrym-
mena, kan starkt vattenförande sprickor undgå upptäckt.
Metoder för tätning av sådana sprickor bör utvecklas som en
beredskapsåtgärd. Prov har gjorts i Stripa med olika
metoder för injicering av bentonit i sprickor. Det finns
även förslag om tätningsmaterial som vid fuktning med
grundvatten omvandlas till ett fast, tätande sprickmineral,
men dessa förslag har veterligen ännu inte provats i fält.
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A. 2.3 Geosfären

Allmänt

För att kunna förvissa sig om att ett slutförvar i berg är
säkert i långtidsperspektivet bör man känna till geologin,
mineralogin, hydrologin och geokemin av den valda platsen.
Önskvärda egenskaper hos det geologiska mediet är:

Hydrologiska egenskaper som fördröjer de radioaktiva
ämnenas kontakt med biosfären.

Mineralogiska och geokemiska egenskaper som är gynnsam-
ma för kvarhållande eller fördröjning av de radioaktiva
ämnen som transporteras i grundvattnet.

Termomekaniska egenskaper som tillåter värmepakänningar
orsakade av avfallet utan att skada förvaret och det
omgivande berget.

Gynnsamma bergmekaniska egenskaper (tillräcklig stabi-
litet) som möjliggör en utsprängning av ett slutförvar.

En väldokumenterad geologisk utvecklingshistoria som
klargör de tektoniska förhållandena inom området, är
också nödvändig.

Det existerar idag världen över många lämpliga bergarter
i ett stort antal geologiska miljöer som kan vara lämpliga
för ett slutförvar i kombination med rätt valda tekniska
barriärer (kapslar, bentonit etc). I det följande ges en
kort sammanställning av tänkbara bergarter för ett slut-
förvar med tonvikten lagd vid de i Sverige mest lämpliga.

Kristallina bergarter

Graniter och gnejser som bildades för 900 till 2 000 mil-
joner år sedan är allmänt förekommande bergarter i Sveri-
ge. Detta förhållande samt deras fysikaliska och kemis-ka
egenskaper gör dem intressanta för avfallsförvar. Man
har bl a visat att för stora områden gäller att deras
erosion var mindre än 10 m under den senaste nedisningen
och att erosionen också därefter varit mycket låg.

Berggrunden genomdras av spricksystem som bildades vid
avsvalnandet av bergmassan alternativt genom tektonisk
aktivitet. Inom det aktuella sammanhängande urbergs-
området i Sverige, den s k baltiska skölden, var en stor
del av urbergets sprickmönster färdigbildat för ungefär 900
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miljoner år sedan. Senare rörelser har till största delen
skett i redan existerande spricksystem. Det existerar s k
neotektoniska förkastningar t ex i norra Sverige som SKB
ämnar undersöka ytterligare. Hittills gjorda observationer
innebär att dessa är rörelser som har skett i gamla sprick-
system vilka existerade redan före sista istiden. I samband
med platsvalsundersökningarna försöker man undvika närhet
till större sprickzoner på grund av att dessa eventuellt
kan aktiveras under kommande istider och därigenom påverka
bergets barriäregenskaper.

Hittills har man beskrivit flödet i sprickigt berg med
hjälp av modeller.I dessa betraktar man den kristallina
berggrunden som ett poröst medium där grundvattenström-
ningen beskrivs med hjälp av Darcy's lag. Detta är i vissa
fall en grov förenkling av verkligheten och för närvarande
utvecklas hydrologiska beräkningsmodeller som mera detal-
jerat kan beskriva bergets sprickstruktur och därmed även
det aktuella grundvattenflödet.

Förutom gnejs och graniter har även gabbro studerats.

Geokemiska egenskaper

Bergmassan kring ett slutförvar utgör ett sammansatt ke-
miskt system som genom inverkan av grundvatten genomgår en
mycket långsam men ständigt fortlöpande omvandlingsprocess.
Grundvattnet medverkar i de geokemiska processerna och är
på så vis en förutsättning för mänga mineralomvandlingar.
Dessa påverkar bergets funktion som barriär. Genom vitt-
rings- och utfällningsreaktioner uppstår nya betingelser
som påverkar rörligheten av radionukliderna i bergets
sprick- och porsystem.

Förekomsten av sprickmineral påverkar sorptionen av radio-
aktiva ämnen från grundvattnet. Denna bestäms av pH, re-
doxpotential (E.) samt halten av organiska komplexbildare

(humus) och kolloidala partiklar.

Förekomst av sprickmineral kan också påverka de radioakti-
va ämnenas diffusion in i bergmatrisen. Reaktioner och
jämvikter i systemet grundvatten - berggrund är således
mycket betydelsefulla genom att de påverkar dels fördröj-
ningen av transporten av de radioaktiva ämnena, dels upp-
lösningsreaktioner hos kapslar och bränsle.
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4.2.4 Biosfären

Inledning

I kärnavfallssammanhang har ofta det största intresset från
forskningssynpunkt fokuserats till geosfären och till de
processer som där förhindrar eller fördröjer radioaktiva
ämnen från att inträda i biosfären.

Denna inriktning av forskningen är åtminstone i ett inled-
ningsskede förståelig eftersom ambitionen ofta är att helt
5solera avfallet från biosfären under så lång tid som möj-
ligt.

För att fä en heltäckande bild av ett slutförvarssystems
egenskaper samt för att erhålla kunskap om de radiologiska
förhållanden som kan bli följden på kort och lång sikt är
det emellertid nödvändigt att i säkerhetsanalysen inkludera
spridnings- och ackumulationsförlopp i biosfären. I slut-
förvarssammanhang definieras biosfären vanligtvis som de
mark- och vattenområden samt den del av atmosfären som ut-
gör de biologiska organismernas livsmiljö. Detta innebär i
princip att även övre delen av geosfären inkluderas.

Tidsaspekten

I ett slutförvar för använt kärnbränsle förvaras både kort-
livade och långlivade nuklider. Dessa kan vara rörliga el-
ler stationära beroende av lokal miljö.

För säkerhetsanalysen blir därmed olika tidsintervall av
intressse.

En för människans livsrum avgörande geologisk händelse är
nedisning. Tiden fram till nästa istid anges ofta till
5 000 till 10 000 år. Under en sådan period, som kan vara i
100 000 år är förvarets förmåga att kvarhålla nuklider av
begränsat intresse eftersom inga människor lever ovan lag-
ret och endast begränsat utläckage från lagrei kan förvän-
tas. För människans del utgör de radioaktiva ämnena i ett
slutförvar ett potentiellt hot huvudsakligen för tiden fram
till nästa istid.

I detta kortare tidsperspektiv hinner sådana radionuklider
nå biosfären, som har såväl hög rörlighet i berggrunden som
så lång halveringstid att de fortfarande finns kvar. Till-
förseln av dessa kommer, vad gäller kvantiteter och an-
komsttider till biosfären, att bero av förvarets utformning
och förläggningsdjup. För beräkning av stråldoser till män-
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niskor som då bor i förvarets omgivning, behövs data om vår
nuvarande biosfär.

I det längre tidsperspektivet blir endast ett fåtal lång-
livade nuklider av intresse. Eftersom dessa kan spridas
globalt blir det nödvändigt att undersöka hur detta kan
påverka den globala radiologiska miljön på sikt. Osäker-
heten i vår beskrivning av biosfären är självfallet mycket
stor i detta tidsperspektiv.

Det bör påpekas att alla nuklider inte är av lika stort
intresse från skadesynpunkt. De nuklider som konsekvens-
analysen bör fokuseras till är de som dominerar från dos-
synpunkt, d v s de som har hög radiotoxicitet, rörlighet
samt finns i större mängd i förvaret.

Hypotesen om det linjära sambandet

Ett grundläggande antagande bakom myndigheternas givna re-
kommendationer i strålskyddssammanhang är att alla strål-
doser till en människa innebär en risk för skada på kort
eller lång sikt. Med kännedom om risken för cancer vid
relativt höga stråldoser samt antaganden om dos-respons-
sambandets form, bl a grundat på mikrodosimetriska över-
väganden har man uppskattat riskerna vid låga stråldoser
och har antagit att de där är proportionella mot dosen. Med
andra ord att det vid låga stråldoser råder ett linjärt
samband - utan tröskelvärde - mellan dosen och sannolik-
heten för skadeeffekt till följd av strålningsexpositio-
nen.

Denna extrapolation från observerade effekter vid höga
doser utgör en hypotes vilken inte är möjlig att validera
Hypotesen kan å ena sidan innebära en övervärdering av
risken. Denna kan t ex vara noll vid låga doser. Hypote-
sen kan å andra sidan innebära en undervärdering. Denna kan
dock inte vara så stor, mindre än en faktor tio, att den
omöjliggör konsekvensanalyser av små radioaktiva utsläpp.
I kärnavfallssammanhang är de doser som kan förväntas till
närboende invid förvaret med största sannolikhet låga och
betydligt under de nivåer för vilka bevis föreligger för
strålningens risker. Utvärderingen av ett förvarssystem som
uttrycks i antal skadefall blir alltid behäftad med en viss
osäkerhet.

Antagandet utgör en hypotes som kan användas även vad gäl-
ler skador orsakade av vissa andra genotoxiska ämnen än de
radioaktiva.

Radioekologi

För att utföra analys av spridning och upptag av radioak-
tiva ämnen i biosfären krävs dels kunskap om naturlig om-
sättning i biosfären, dels kunskap om hur de ämnena deltar
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i denna omsättning. Detta är ett omfattande och komplicerat
forskningsområde.

Till skillnad från atmosfäriska och hydrologiska sprid-
ningsprocesser, vilka utan undantag leder till utspädning
och icd"ktion av koncentrationen i omgivningen, medför vis-
sa av dessa transportsystem inom biologiska näringskedjor
en återkoncentration.

I vissa beräkningsfall är exponeringsvägarna relativt okom-
plicerade, såsom via inandning av luftburen radioaktitet, i
andra fall kan dessa transportvägar vara komplexa proces-
ser i flera steg.

För att utvärdera de radiologiska konsekvenser som ett
slutförvar kan orsaka krävs, förutom grundläggande kun-
skaper inom radiofysik och radioekologi, även information
om den mottagande omgivningen.

Omsättningen av radioaktiva ämnen, som kan komma att till-
föras biosfären med grundvattnet, har huvudsakligen stu-
derats med avseende på nu känd omgivning och doser har be-
räknats för befolkningar, som vi känner dem i dagsläget.

Beräkningarna blir emellertid osäkrare efterhand som bio-
sfären förändras. För beräkningar av radiologiska konse-
kvenser efter nästa istid kan information om den nuvarande
biosfären användas endast i begränsad utsträckning. I detta
avlägsna tidsperspektiv kan alternativt eller som komplet-
tering som bedömningsgrund jämförelser göras mellan beräk-
nade utsläpp från ett förvar och omsättningen av naturliga
radioaktiva ämnen.

Biosfårsmodeller

Under det gångna årtiondet har ett stort antal modeller ut-
vecklats för att avbilda spridningsförloppet vid utsläpp
av toxiska ämnen i biosfären.

De utvecklade modellerna har dock visat sig ha begränsade
möjligheter att beskriva dynamiken i biosfären.

De koncentrationsfaktorer som utnyttjas i modellerna för
att erhålla ett samband mellan aktivitet i miljön och i
födan utgörs praktiskt taget undantagslöst av konstanta
faktorer vilket innebär att tidsvariationer är svåra att
modellera. Flera studier har även visat, att ökad detalje-
ringsgrad i modellformuleringen inte leder till ökad över-
ensstämmelse med verkligheten. Det är alltid nödvändigt att
pröva modellernas riktighet, d v s att validera modellerna.
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4.3 Kunskapsläget för några tänkbara systemlösningar
i Sverige

4.3.1 KBS-3 metoden

Inledning

KBS-3 metoden har varit föremål för ett mycket omfattande
forsknings- och utvecklingsarbete sedan den s k villkors-
lagens tillkomst. Som underlag för berörda kraftbolags an-
sökningar 1983 om laddningstillstånd för Forsmark 3 och Os-
karshamn III åberopades KBS-3 rapporten, vilken hade utarbe-
tats av dåvarande SKBF (nuvarande SKB). Rapporten grans-
kades av svenska remissinstanser och utländska expertorgan-
inför regeringens beslut beträffande ansökningarna i juni
1984. Vidare granskade SKI, SSI och NAK (nuvarande SKN)
genom remiss den forskningsplan för hantering av kärnavfall
som föreskrivits i kärntekniklagen för medgivande av ladd-
ningstillstånd och som reaktorinnehavarna lämnade in till
regeringen i mars 1984.

Granskningen av KBS-3 rapporten gav till resultat att me-
toden hade visats vara godtagbar med hänsyn till säkerhet
och strålskydd. Under granskningsarbetet identifierades ett
antal problemområden och frågeställningar där fortsatta
forsknings- och utvecklingsinsatser behövs inför kommande
platsurval och försvarsutformning. Även det av SKBF fram-
lagda programmet för forskning och utveckling befanns till-
godose kärntekniklagens krav. I beslutet om laddnings-
tillstånd föreskrev regeringen bl a att det FoU-progrant som
skall lämnas in 1986 enligt 12 § kärntekniklagen skall om-
fatta en redovisning av hur de synpunkter och påpekanden som
framförts vid granskningen har beaktats och avses bli beak-
tade.

Resultaten från KBS-3 rapporten och granskningen av densamma
utgör ett omfattande och sammanhållet underlag som väl be-
skriver kunskapsläget för KBS-3 metoden. I det följande sam-
manfattas kunskapsläget främst med avseende på behovet av
forskning och utveckling inom olika tekoiskt-vetenskapliga
delområden för ett faktiskt genomförande av KBS-3 metoden.
Framställningen, som är baserad på underlaget från KES-3
granskningen, gör inte anspråk på att vara en fullständig
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redovisning av forskningsbehov utan får snarare ses som en
allmän översikt över nuvarande kunskapsläge. I figur 10
visas den föreslagna hanteringsgången för använt kärn-
bränsle i Sverige.

Geologi- och hydrologi

Platskaraktärisering och platsurval

En grundläggande förutsättning för genomförande av KBS-3
metoden är att det i landet går att finna platser lämpade
för ett slutförvar av KBS-3 typ. Detta innebär exempelvis
att det måste gå att finna bergpartier utan större sprick-
zoner som är tillräckligt stora för att rymma ett slutförvar
eller åtminstone delar av detta slutförvar. Den allmänna
bedömningen i KBS-3 granskningen var att SKBF genop sina
platsundersökningar redovisat att så är fallet. Det för-
tjänar dock att påpekas att på två av de tre platser som
åberopas i KBS-3 rapporten måste ett slutförvar delas upp i
två eller flera delar.

Val av plats och fastställande ett förvars layout på den
valda platsen (tunnlars läge och utsträckning m m) kommer
att ställa stora krav på platsundersökningar. Exempelvis är
den exakta kartläggningen av sprickzoners lägen och ut-
sträckning förknippad med svårigheter. Det torde bli nöd-
vändigt att genomföra platskarakteriseringen från ett un-
dersökningsschakt på förvarsdjup. Ny teknik, exempelvis
borrhålsradar, håller på att utvecklas bl a inom Stripa-
projektet.

Djupet för KBS-3 förvar kommer att vara beroende av lokala
förhållanden i berggrunden.

Som framgår av senare avsnitt är det ännu oklart vilka mo-
deller som kommer att användas i den slutliga funktions-
säkerhetsanalysen av ett slutförvar av KBS-3 typ.

Berggrundens förändringar

Berggrundens långsiktiga stabilitet påverkar slutförvarets
säkerhet. Vid remissbehandlingen av KBS-3 påtalades bl a
att postglaciala förkastningar bör undersökas närmare.

Hydrologi

En god kunskap om de hydrologiska förloppen är av stor be-
tydelse för bedömningar av ett slutförvars långsiktiga sä-
kerhet. Detta gäller förlopp både i närområdet och i geos-
fären. Data som utgör underlag för den hydrologiska plats-
beskrivningen är behäftade med stora osäkerheter. Det är
därför nödvändigt att minska dessa och att öka förståelsen
av grundvattenströmning i svensk berggrund på stora djup.
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Teoretiska framsteg görs för närvarande, vad gäller model-
lering av grundvattentransport.

Kemi

En god förståelse av grundvattnets, bergets och avfallsför-
varets kemiska egenskaper är nödvändig för utvärdering av
barriärsfunktioner och för säkerhetsanalysen. Kapselkorro-
sion, bränsleupplösning och sorption av radioaktiva ämnen i
bergets spricksystem är exempel på sådana processer.

Kunskapsläget inom kemiområdet ger sammanfattningsvis en
allmän förståelse för de processer som är av betydelse för
slutförvarets säkerhet. Dock saknas delar av den kunskap som
behövs för ett systematiskt utnyttjande av kemiska data och
modeller i säkerhetsanalysen.

Förbättrat kunskapsunderlag i form av teori och experimen-
tella data är att förvänta.

Tekniska barriärer

Kopparkapsel med omgivande buffert av bentonit utgör i förs-
ta hand tekniska barriärer som i ett slutförvar av KBS-3
typ förhindrar eller fördröjer uttransport av radioaktiva
ämnen från bränslet.

Tillverkning av kopparkapslar enligt de båda förslagen i
KBS-3 (kapsel fylld med bly resp. med kopparpulver) torde
inte komma att möta några tekniska hinder även om den förut-
sätter ett utvecklingsarbete bl a i fråga om kvalitetskon-
troll av processer och produkter. Den av SKBF i KBS-3
rapporten hävdade expertbedömningen att kapslarna inte kom-
mer att korrodera sönder inom en miljon år accepterades av
de flesta remissinstanser i KBS-3 granskningen. Principiella
invändningar riktades dock mot möjligheterna till vetenskap-
lig bevisföring grundad på korttidsförsök för så långa tids-
perspektiv. Osäkerheter synes också finnas beträffande loka-
la korrosionsförlopp som gropfrätning och spänningskorrosion
liksom beträffande kapslars mekaniska hållfasthet.

Bentonit används i KBS-3 konceptet i huvudsak för tre ända-
mål. Området mellan kapsel och berg fylls med block av kom-
pakterad bentonit som skall skydda kapseln mekaniskt och
kemiskt, begränsa intransport av korrosiva ämnen till kap-
seln och uttransport av radioaktiva ämnen sedan kapseln
genombrutits. Vidare används en blandning av bentonit och
sand som återfyllnadsmaterial i tunnlar och schakt.
Slutligen används bentonit vid tätning av schakt och
borrhål.

Vid granskningen av KBS-3 uttrycktes delade meningar om
bentonitens funktion, framför allt dess långtidsegenskaper.
Fortsatt forskning syftande till kartläggning av dessa, bl a
genom experiment under verklighetsnära förhållanden, fram-
står som angelägen. I figur 11 visas deponeringshal med kap-
sel, buffertmaterial och återfyllning.



- 70 -

3 300

• •

S
LO

1§C

-m

,01500

FYLLNING AV
SAND-BENTONIT

KAPSEL FÖR ANVÄNT BRÄNSLE

SPALT. CA 50MM FYLLD
MED BENTONITPULVER

SPALT CA 10 MM

BLOCK AV HOGKOMPAKTERAD
BENTONIT

BOTTENUTJÄMNING
AV BENTONITPULVER

fig 11. Skl&& öveA de.poneAxngihdZ med kapsel, ^
mtd MeA&yUning i ^öfivcuungétunneJi [UK KBS-3)

och



- 71 -

Förlopp i geosfären

De radioaktiva ämnen som lösgörs från ett slutförvars när-
område kommer att transporteras genom berget för att even-
ellt nå biosfären. Denna transport är beroende av förvars-
områdets hydrologi. Kunskapsläget inom hydrologiområdet har
beskrivits tidigare i detta avsnitt.

De radioaktiva ämnenas transport med grundvattnet i bergets
spricksystem fördröjs genom reaktioner med mineral på
sprickytorna (sorption), inträngning genom diffusion in i
bergets porsystem (matrisdiffusion) samt sorption på berg-
matrisens inre spricksystem.

I den matematiska beskrivningen av nuklidtransporten samman-
fattas sorptionsprocesserna med s k K -värden. Detta är en

d
förenklad beskrivning av ett komplicerat förlopp. En mål-
sättning med pågående forskning inom geokemiområdet är att
öka förståelsen för de processer som sammanfattas under
namnet "sorption".

Matrisdiffusionen kan ha stor betydelse för fördröjningen av
många radionuklider. Det är tveksamt vilken grad denna ef-
fekt kan tillgodoräknas i säkerhetsanalysen med befintligt
kunskapsunderlag. Effektens storlek behöver undersökas yt-
terligare genom fortsatta experimentella insatser och stu-
dier av processer som har pågått i naturen under långa tider
(s k naturliga analoger). Den modellmässiga beskrivningen av
radionuklidtransporten i berg behandlas också i avsnittet om
säkerhetsanalys.

Förlopp i biosfären

Radioaktiva ämnen från ett slutförvar kan efter transport
genom tekniska barriärer och geosfären nå biosfären. I KBS-3
rapporten var s k primära mottagare av två slag - insjö och
brunn - utgångspunkten för fortsatta beräkningar av ämnenas
vidare spridning i biosfären. Resultaten redovisades i form
av beräknade doser till människor i en s k kritisk grupp.

Den modell som hittills använts i Sverige för biosfärsberäk-
ningar beskriver biosfären som ett system av fysiskt väl
definierade reservoarer och spridningen i biosfären som
överföring mellan dessa.

Granskningsunderlaget från KBS-3 visar på brister i kun-
skap om processer av betydelse för radioaktiva ämnens
spridning i biosfären, t ex vandring i mark, sedimentation
samt upptag i växter och vattenorganismer.
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Säkerhetsanalys

Syftet med säkerhetsanalysen är att genom beräkningar utvär-
dera säkerheten hos ett slutförvar i kvantitativa termer.
Detta görs genom att använda en uppsättning matematiska
modeller som beskriver slutförvarets olika barriärfunktio-
ner som ett sammanhållet system. Genomförandet av en säker-
hetsanalys börjar med en precisering av de förutsättningar
och antaganden som skall gälla för beräkningar (scenarier),
fortsätter med modellval och beräkningar samt avslutas med
jämförelser av beräkningsresultaten med normer och kriterier
för slutförvarets säkerhet.

Under 1985 har arbetet inom säkerhetsanalysområdet fortsatt
enligt de riktlinjer som fastslagits efter att KBS-3-studien
presenterades. Det innebär i första hand att en utveckling
av funktionsanalysmodeller görs. Dessa skall senare ge
underlag för prioritering av forskningsområden, optimering
av konstruktion, jämförelser occh rangordning av platser och
i sista hand för den säkerhetsanalys som utgör grunden för
tillståndsgivning. Ett probabilistiskt analyssystem (PROPER)
är under utveckling inom SKB. Under 1985 har arbetet på
PROPER koncenterats på att utveckla ett effektivt styrpro-
gram och förenklade submodeller för närområde och geosfär.

Slutsatser

KBS-3 metoden har bedömts vara godtagbar med hänsyn till sä-
kerhet och strålskydd. Denna bedömning är grundad på en
systematisk analys av ett tänkt slutförvar med den utform-
ning som anges i KBS-3 rapporten. Inom de delområden där
detaljerat kunskapsunderlag ännu saknas har analysen genom-
förts med pessimistiska modellantaganden och para/neterval.
Inför kommande platsurval och förvarsutformning behövs emel-
lertid enligt en enhetlig remissbild från KBS-3-granskningen
fördjupat kunskapsunderlag, förbättrat dataunderlag och vi-
dareutvecklad analysmetodik inom flera viktiga delområden.

Många frågeställningar och forskningsbehov är gemensamma med
ett flertal länder som planerar slutförvaring med metoder
som är snarlika KBS-3. Fortsatt deltagande i det omfattande
internationella samarbete som pågår inom kärnavfallsområdet
är därför en betydelsefull del av ett program som kan möj-
liggöra ett genomförande av slutförvaring enligt KBS-3
metoden.

4.3.2 VP-Cave

Inledning

VP-Cave karaktäriseras av att en större mängd inkapslat
bränsle förvaras i ett bergrum som omges i sin helhet av ett
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spärrskikt av en sand/bentonitblandning. Spärrskiktet och
det inre bergrummet omges i sin tur i sin helhet av ett bur-
formigt nät av borrhål, en s k hydraulisk bur, se fig
13.

Det inkapslade bränslet placeras i lutande kanaler; se fig
14. Kanalerna är i båda ändar öppna mot vertikala kanaler
vilka upptill mynnar i ett gemensamt utrymme som har plats
för värmeväxlare och fläktar. Värmen från bränsle-kapslarna
avleds till luften i kanalerna. Luften cirkuleras av
fläktarna och kyls i värmeväxlarna. Sedan kanalerna blivit
fullas tade med bränslekapslar kan fläktarna tas bort
eftersom luften da cirkulerar tillräckligt snabbt genom
självdrag.

Bränsleutrymmet hålls torrt genom dränering av den
hydrauliska buren och kylt genom fortsatt värmeväxling så
länge man önskar bevara möjligheten till inspektion och åt-
gärder i anläggningen (utsträckt mellanlagring).

När det inte längre finns något motiv att bibehålla till-
gängligheten till anläggningen, kan värmeväxlarna och even-
tuell hanterings- och inspektionsutrustningen avlägsnas och
förbindelserna med markytan förseglas och återfyllas. Det
inre cirkulationssystemet fylls samtidigt med vatten eller
med vattendränkt sand. Bränslevärmen avleds i fortsättningen
och fördelas över den inre bergmassan genom att vattnet
självcirkulerar i systemet av kanaler.

Kunskapsläge

Förhållandena innanför den hydrauliska buren skiljer sig
avsevärt från förhållandena i en närzon enligt KBS-3-
utförandet, medan förhållandena i berggrunden utanför
närzonen, geosfären, är likartade för de båda utförandena.
Denna redovisning av kunskapsläget för WP-Cave begränsas
därför till närzonen. Den baseras på resultaten av en studie
som genomfördes 1984-85 med ekonomiskt stöd av kärnbränsle-
nämnden.

Avfallskapslarna

Olika stållegeringar, koppar och keramer studeras inom det
internationella utvecklingsarbetet rörande avfallsinkaps-
ling. Av dessa valdes låglegerat stål för WP-Cave studien
för att få kunskaper om denna materialtyps användning som
bränslekapsel. Eftersom en stålkapsel får en väsentligt
kortare livslängd än en kopparkapsel medför den användningen
också att större vikt måste fästas vid analys av radionu-
klidtransporten i tidsintervallet från ca 1 000 år till
100 000 år, än som behövts i KBS-3-studien med dess koppar-
kapslade bränsle.



WP-CAVE

UQ n blP-Cavi mid - 6eXt iyu^n tUl ut - biAgum mid w
ApdAMkilvt av &and/bintoriU och hydfiautuk buA [Botidin
W-Contich AB).
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fig 13 W-Cavu bfiäiul^öh.v(vUnQéuiAymme. mid cmtxalt bchakt f,äi
inlaitning av bfiänélikapiloAna, liUandz kanaleA &ÖK ptact-
ilng av kap&laAna, veAtLkaZa kanalejt fiöi c-OikidcU-ion av
hfiän6le.\>(0une.n och kyl- och ^iciktutAynmt upptUl.
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En första rapport om korrosionen av kapslar av låglegerat
stål har antytt att de stänger ute grundvattnet i minst
1 000 år. Väggtjockleken har därvid valts så att strålningen
från bränslet inte skall öka korrosionen genom radiolys av
vattnet. Denna väggtjocklek ger samtidigt kapslarna en
överstyrka mot skador från eventuella klippras.

Närzonens kemi

Avfallskapslaina och bränslet exponeras för vatten på ett
annat sätt i VP-Cave än i K.BS-3. KBS-kapslarna väts av ett
tunt, stationärt vattenskikt vars kemiska tillstånd bestäms
av den omgivande bentoniten och av de ämnen i grundvattnet
som förmår diffundera genom bentoniten. Ämnen som löses ut
av vattnet ur kapseln eller bränslet måste likaså diffundera
genom bentoniten innan de når det yttre grundvattnet. WP-
Cave kapslarna väts av ett långsamt cirkulerande vattenflöde
vars kemiska tillstånd bestäms av konstruktionsmaterialen,
bergmineralen och eventuellt fyllnadsmaterial i kanalerna.
Vattnet är stationärt innanför spärrskiktet men kan
cirkulera fritt därinnanför.

Urlakningen av avfallsämnen startar först sedan kapslarna
korroderat så djupt att vattnet trängt in till bränsle-
stavarna och sedan bränslestavarnas egna kapslingsrör av
zirkaloy blivit genomträngda.

De från bränslet urlakade radionukliderna kommer delvis att
vara lösta i vattnet delvis att häfta vid, sorberas på,
ytorna av berg, fyllnadsmaterial och konstruktionsmaterial.
Förhållandet mellan mängden av en radionuklid som sorberas
och som förblir i vattenlösning är olika för olika radio-
nuklider och beror dessutom av vattnets kemiska till-
stånd.

WP-Cave-konstruktionen ger möjligheter att tillföra närzonen
kvantitativt betydelsefulla mängder av material som kan bi-
dra till att kemiskt binda radionuklider i närzonen, men
detta har ännu inte undersökts närmare.

Sand/bentonitskärmen

Sand/bentonitskiktet skall:

- bära upp och hålla ihop den inre bergmassan,
- ha tillräcklig deformations- och svällningsförmåga så att
den kompenserar för den inre bergmassans volymförändringar
utan att genomgående sprickor bildas,

- skära av och blockera vattenrörelsen i eventuella sprickor
som korsar berget innanför den hydrauliska buren och

- släppa igenom den vätgas som utvecklas vid korrosionen av
stålet i det inre bergrummet.
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Dessa krav kan enligt studien tillgodoses med en bentonit-
halt i sanden som är 10 X i skärmens bottendel och ökas till
30 X i dess översta del. Praktiska erfarenheter med fyllning
av skärmen och gradering av en sand/bentonitblandning för-
väntas från slutförvaret (SFR) i Forsmark. Avfallssilona i
SFR omges nämligen av spärrskikt av sand/bentonit och ren
bentonit med geometriska dimensioner som närmar sig dem i en
WP-Cave.

Bentoniten bör inte värmas till mer än ca 100 C om den skall
behålla sin svällningsförmåga under långa tider. I KBS-3-
utförandet där bentoniten ligger an mot bränslekapslarna
bestämmer bentoniten kapslarnas högsta temperatur. I WP-Cave
där bentoniten placerats på stort avstånd från kapslarna
kan dessa få anta en högre temperatur. Temperaturen i bräns-
leutrymmet beräknas kunna uppgå till ca 150°C. Denna
temperatur medför att den inre bergmassan utvidgas och att
sprickor kan i vissa fall slutas och i vissa fall vidgas.

Dessa förändringar äger till största delen rum innan kaps-
larna börjat läcka men kan kvarstå även under längre tider.
Detta får ingen avgörande betydelse för radionuklidsprid-
ningen under förutsättning att sand/bentonitskiktet inte
öppnas.

Den hydrauliska buren

Avfallsnuklider som passerat sand/bentonitskiktet samlas upp
och späds ut i den hydrauliska buren innan de läcker ut i
geosfären. Beräkningar har gjorts av den hydrauliska burens
kapacitet att avlänka det yttre grundvattnet och att utjämna
drivtrycket för grundvattenrörelsen tvärs över den inre
bergvolymen. Enligt dessa beräknignar kan buren dimensione-
ras med rimlig håltäthet så att man åstadkommer en femtio-
faldig reduktion av tryckskillnaden och därmed av grundvat-
tenomsättningen innanför buren.

Buren, som avses bli uppborrad som första åtgärd vid anlägg-
ningsarbetena med en VP-Cave, ger också möjlighet till nog-
grann kartläggning av sprickor i berget. Denna kartläggning
kan senare kompletteras när utrymmet för sand/bentonitskik-
tet och kanalerna i bränsleutrymmet tas upp.

Transport av radioaktiva ämnen genom närzonen

Grundvattenströmningen genom den inre bergvolymen hejdas
effektivt av den kombinerade verkan av den hydrauliska buren
och spärrskiktet, men radioaktiva ämnen kan ändå passera
spärrskiktet genom diffusiv transport. Diffusionsförloppet
har analyserats preliminärt. Resultatet av beräkningarna kan
uttryckas så, att de ämnen som inte sorberas på något av
materialen innanför skärmen får en uppehållstid innanför
skärmen av i genomsnitt ca 30 000 år.



- 78 -

Ett ämne som sorberas stannar kvar längre. Om detta till 90
X sorberas och till 10 X finns löst i vattnet, blir dess
uppehållstid innanför skärmen grovt räknat 10 gånger längre,
d v s ca 300 000 år. En viktig uppgift i de fortsatta stu-
dierna av de kemiska förhållandena i närzonen blir därför
att bestämma i vilken utsträckning olika avfallsämnen kommer
att sorberas innanför skärmen och på materialen i skärmen.

Preliminär stråldosberäkning

Enligt den hittills gjorda, preliminära säkerhetsanalysen
kommer stråldosbidraget från samtliga slag av radioisotoper
i det använda kärnbränslet med undantag för 1-129 och Ra-
226, att bli mycket lägre än stråldosen i vår miljö från
naturliga strålkällor. Stråldosbidraget från 1-129, som inte
sorberas i berget, beräknas bli ca en tiondel av stråldosen
från naturliga källor och uppkomna inom tidsperioden 1 000
till 10 000 år. Stråldosbidraget från Ra-226 beräknas också
bli ca en tiondel av den naturliga stråldosen men det upp-
kommer först efter omkring 100 miljoner år och har karaktä-
ren av stråldos från en uranmalm.

Stråldosen från 1-129 håller sig visserligen inom den gräns
som tillämpats vid fastställande av utsläppsgränser för
kärnkraftverk i drift, men i det fortsatta arbetet bör
eftersträvas att införa sådana förbättringar i anläggningen
att denna stråldos kan sänkas avsevärt.
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4.3.3 Djupa borrhål

Berggrundens hydrauliska egenskaper är av stor betydelse
för slutförvarets säkerhet. I kristallina berg påverkas
dessa egenskaper framförallt av sprickornas beskaffenhet,
antal och riktning. Dessa faktorer varierar med djupet.
Seismiska mätningar indikerar att det finns flera sprickor
i urbergets ytlager (ca 1 000 - 1 500 m) än längre ned.
Framför allt gäller detta mängden öppna sprickor.

SKBs standardprogram för fältundersökningar syftade till
att kartlägga bergmassans egenskaper ned till ett djup av
ca 600 ni. Dessutom borrade man ett hål till ca 1 000 m i de
flesta områden man undersökte. Sålunda finns det för de
undersökta områdena betydligt mer information om berggrun-
den ned till 600 m djup än ner till 1 000 m.

Man har diskuterat möjligheten att slutförvara högaktivt
avfall även längre ned i jordskorpan. Direkta observationer
av jordskorpan pa djup större än 2 000 m är koncentrerade
till sedimentära formationer där man har prospekterat efter
olja och gas samt till vissa djupa gruvor. Det är, med da-
gens teknik, ganska lätt att borra ned till ca 8 km. Emel-
lertid finns det endast ett fåtal hål i kristallint berg
ned till 5 km djup; de som finns har dock givit delvis
.verraskande resultat. Världens djupaste borrhål (12,5 km
pa Kolahalvön nära norska gränsen) tycks visa att det finns
åtminstone några vattenledande sprickbildningar på så stora
djup som 5 - 1 0 km. Cirkulation av vatten på sådana stora
djup kan vara en möjlig förklaring till den typ av svag
seismisk aktivitet i plattorna som förekommer i t ex Sve-
rige.

Sovjetunionen och andia öststater har ett omfattande djup-
boriningsprogram, men även flera västländer satsar nu på
vetenskapliga kontinentala djupborrningsprojekt. Väst-
Tyskland koncentrerar sig på ett ultradjuphål (mer än 10
km). I USA har man ett omfattande program igång (D0SECC-
Deep Observation and Sampling of the Earth's Continental
Brust) f. n. till en kostnad av ca 25 milj. kr/år, men med
en beräknad kostnadsökning till 150 milj. kr./år. Även
Frankrike har utvecklat ett djupborrningsprogram. I flen
andra länder pågår statsfinansierade djupborrningar i se-
dimentär berggrund. Det bör betonas att alla dessa under-
sökningar i första hand är av verenskaplig karaktär, in-
riktade på att öka våra kunskaper om jordskorpans utveck-
ling och beskaffenhet, men de kan naturligtvis även få både
ekonomiska och sociala konsekvenser.
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Sveriges enda ultradjuphål (i Siljan) borras f n i ett om-
råde där berggrunden tektoniskt sett, är mycket avvikande.
De data som därvid insamlas kommer därför att ha mindre be-
tydelse för tolkningen av landets berggrund i stort. Man
kan med dagens teknik borra hål med en diameter på ca 1 m
ned till åtminstone 5 km. I områden där jordskorpan har
lågt värmeflöde - Sverige är ett sådant område - kan man
troligen borra även djupare hål med så stor diameter. Dock
är det svårt att komma ir.yr.ket djupare än ca 8 km och hål på
10 km och mera kräver troligtvis att ny teknik utvecklas.

Det kan finnas fördelar med att förvara högaktivt avfall på
flera km djup, låt oss säga 4-8 km. Det finns färre sprick-
zoner vid 5 km än vid 500 m och därmed mindre vattengenom-
strömning. Vid 5 km djup minskar man eventuell påverkan
från klimatet (ny istid) och erosion för de närmaste hund-
ratusen åren. Deponering i djuphål innebär inga underjor-
diska arbeten och därför mindre miljöproblem. Det är också
enklare att täppa till ett relativt sett litet hål än en
stor gruvgång, och materialet blir mera oåtkomligt för obe-
höriga. Den potentiella ökade säkerheten vid djuphålsför-
varing av högaktivt avfall måste dock ses i relation till
vissa negativa faktorer såsom något högre temperatur och
tryck för slutförvaret. Djuphålsalternativet med alla sina
för- och nackdelar bör utredas ytterligare. Figur 14 är en
principskiss för djuphålsalternativet.
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5. NÅGRA SYNPUNKTER BETRÄFFANDE KUNSKAPSLÄGET PÅ
KÄRNAVFALLSOM. ÄDBT

I det följande ges några synpunkter som kommit fram vid
redovisningen av kunskapsläget och i expertpromemoriorna.
Nämnden avser att under de kommande åren fördjupa denna
diskussion.

Ett omfattande underlag för slutförvaring i urberg enligt
KBS-3 metoden har tagits fram. Denna metod har bedömts vara
godtagbar enligt kärntekniklagens krav. Inför kommande
platsval och förvarsutformning behövs emellertid ett för-
djupat kunskapsunderlag, förbättrat dataunderlag och vida-
reutvecklad analysmetod inom flera viktiga delområden.
Många frågeställningar och forskningsbehov är gemensamma
för ett flertal länder som planerar djupa geologiska slut-
förvar. Fortsatt internationellt samarbete är således en-
ligt samrådsnämnden ett betydelsefullt inslag i ett program
för att möjliggöra slutförvaring enligt KBS-3 metoden.

Kunskapsunderlaget för en annan tänkbar systemlösning, VP-
Cave, är inte så omfattande som för KBS-3. Förhållandena
utanför närzonen är dock likartade för de båda utförande-
na. Samrådsnämnden bedömer det viktigt att arbetet fort-
sätter på WP-Cave lösningen.

Förläggning i djupa borrhål är ett intressant alternativ,
som dock behöver studeras ytterligare.

Av expertpromemorior om kunskapsläget om kemiska fråge-
ställningar, hydrologiska problem, radioekologi och sys-
temanalys (bil 1-4) framgår ett antal frågeställningar som
behöver vidare bearbetning. Hur detta kan ske är både en
forskningspolitisk och ekonomisk fråga som KASAM avser
återkomma till.

KASAM har i denna rapport uppehållit sig mera vid kunskaps-
luckor än vid faktisk kunskap. Samrådsnämndens uppfattning
är att man redan idag har goda kunskaper om de processer
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som styr säkerheten för avfallsförvar placerade i urberg på
stort djup. Denna kunskap ger den nödvändiga basen för att
fylla de kunskapsluckor som återstår. Nämndens bedömning
sammanfaller här med de internationella utvärderingarna av
KBS projekten - utvärderingar som just är koncentrerade
till de grundläggande principerna för avfallsförvar i djupa
bergformationer.
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Bilaga 1

KEMISKA FRÅGESTÄLLNINGAR INOM DEN RADIOAKTIVA AVFALLSTEK-
NIKEN - EN ÖVERSIKT AV DAGENS KUNSKAPSLÄGE

Professor Ingmar Grenthe, Institutionen för oorganisk kemi,
KTH

Sammanfattning

I denna bilaga presenteras en översikt av de viktigaste av
de kemiska processer som styr radionuklidtransporten från
ert förvar för radioaktivt avfall till biosfären. Kunskaps-
läget är tillfredsställande när det gäller förståelsen av
systemens jämviktsegenskaper medan kunskapsluckorna är sto-
ra beträffande de processer som styrs av dynamiska fakto-
rer, t ex växelverkan mellan grundvatten och det geologiska
mediet, utlösningen av radionuklider ur lagrat bränsle samt
den kvantitativa beskrivningen av lokal korrosion av me-
talliska material.

En mycket stor del av det Fou-arbete som utförts och be-
höver utföras är av grundläggande karaktär och arbeten av
detta slag publiceras normalt i internationella tidskrif-
ter, där det fortlöpande diskuteras av vetenskapssamhället.
Detta säkerställer kravet på "oberoende" granskning. Den
svenska avfallsforskningen är en del av ett internationellt
samarbete. Inom vissa delar behöver emellertid den svenska
kompetensen inom kemiområdet förstärkas.

Detta gäller

- hydrogeokemi

- studier av heterogena processers dynamik, främst vitt-
ringsprocessen

- validering av transportmodeller, främst med inriktning
mot beskrivning av laboratoriesystem och väldefinierade
geokemiska modellsystem, s k naturliga analogier.

En mycket stor del av det grundlägggande kunskapsunderla-
get är inte plats- eller metodspecifikt utan gäller för
alla typer av avfallsförvar i urberg på stort djup.
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1. Inledning

Figur 15 a + b visar i översiktlig form principen för ett
lager för radioaktivt avfall beläget i urberg på stora
djup.

Avfallet förvaras i behållare av lämpligt material. Dessa
är i sin tur omgivna av ett fyllnadsmaterial, som i de
flesta förslag utgöres av ett lermineral, t ex bentonit.
Avfallsförvaret placeras i allmänhet under grundvatten-
ytan och radionukliderna kan därför transporteras i vat-
tenburen form från djupet upp mot ytan. Där kan de så små-
ningom byggas in i det biologiska kretsloppet. Vatten-
transporten sker genom strömning i bergets spricksystem.

Vid en säkerhetsanalys av avfallsförvaret försöker man ma-
tematiskt modellera systewtts uppförande i tid och rum för
att härigenom kunna bedöma vilka av de delar (och
processer) som ingår i det sammansatta systemet som har
störst betydelse för funtionen. Man kan också räkna ut
dosbelastningar för individer, även om detta verkar vara en
relativt "akademisk" övning i det långa tidsperspektiv som
vanligen behandlas.

De modeller som utnyttjas i säkerhetsanalysen baseras
delvis på de fundamentala naturlagar som styr de kemiska
processerna.

I de följande avsnitten behandlas kemin för avfallsförva-
rets olika delar samt hur transportprocessen från förvar
till biosfär påverkas av systemets kemiska egenskaper. Det
radioaktiva avfallet och de material som utnyttjas vid kon-
struktionen av förvaret utgör tillsammans med berg och
grundvatten ett kemiskt system. I de följande avsnitten be-
handlas också systemets olika delar och deras egenskaper.

2. Jämviktsprocesser kontra dynamiska processer

I ett kemiskt system som innehåller många olika komponen-
ter kar ett stort antal kemiska reaktioner ske. Dessa styrs
ibland av termodynamiska faktorer, ibland av kinetiska.

Termodynamisk kontroll av kemiska reaktioner sker i jäm-
viktssystem, medan kinetisk kontroll sker i icke-jämvikt-
system eller i s k "steady-state" system. Vår grundläggande
kunskap om termodynamik är stor, medan vårt kunnande om de
olika processernas dynamik är mycket begränsad, framför
allt i geokemiska system. Det är alltså viktigt att i ett
avfallsförvar kunna identifiera vilka processer som är ter-
modynamiskt kontrollerade och vilka som är kinetiskt kon-
trollerade.
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Fig 15a ViAaA. en prU.ncip6k.i66 av gnxxnd\jatX.e.n6tfiömningtn i eXt
btfiQ^b'txjcui. Ven dfuvandt khafatcn fån. 6tAömninge.n be-
6tämmtf> av ytani topogna^i. BzAgfåfivaAeX ä/i piaczfiat i
dtt in6Viömning6omAdde., medan u£6Viömninge.n antaud 4fee
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Vattenflödet genom ett avfallsförvar sker i allmänhet
mycket långsamt. Vissa kemiska reaktioner i avfallsförvaret
sker snabbt i förhållande till vattnets flödeshastighet.
För dessa reaktioner kan vi med god approximation betrakta
vattenfasen som stationär och beräkna systemets kemiska
egenskaper med användning av termodynamiska data för de in-
gående ämnena. Den närmare innebörden i begreppen termody-
namisk och kinetisk kontroll skall förhoppningsvis framgå i
de följande textavsnitten.

3. Materialfrågor

3.1 Jämviktsaspekter

Stabiliteten hos det material i vilket avfallet förvaras
påverkas av grundvattnets och det omgivande geologiska me-
diets kemi. De viktigaste storheterna för beskrivning av
materials korrosionsegenskaper är systemets pH och redox-
potential. Figur 16 a-d illustrerar schematiskt stabilite-
ten hos några olika metalliska material i grundvatten.

Av dessa material är guld helt stabilt inom hela det pH-E,-

(redoxpotential) område som teoretiskt kan förekomma i
grundvatten. Koppar är stabilt vid relativt låga E.-värden,

medan järn och titan korroderar under bildning av oxider.
Titan är erfarenhetsmässigt ett mycket korrosionsbeständigt
material - detta beror emellertid inte på en stor kemisk
stabilitet hos titan utan på att metallen täcks av ett
ytskikt av titandioxid, som är kemiskt mycket beständigt.
Fenomenet kallas för passivering.

Kunskapen om de processer som leder till allmän korrosion
av metaller är mycket god. Denna kunskap är baserad på en
omfattande termodynamisk databas för de metalliska materi-
alen och de olika komponenterna i grundvatten.

Det finns flera väl prövade datorprogram, som kan användas
för att ur en termodynamisk databas beräkna stabilitetsom-
råden för olika metalliska material.

Kvalitet på databasen, kunskapsluckor- Ett internationellt
arbete pågår för att utvärdera de termodynamiska data, som
finns i litteraturen. Detta arbete bedrivs av internatio-
nella organisationer CODATA, IAEA och NEA. Databasen är i
allmänhet av god kvalitet - de brister och luckor som finns
identifieras och åtgärdas genom nya experimentella insat-
ser. Databasen är mindre god om man önskar beskriva proces-
ser vid temperaturer av 150°C och högre. Det krävs ett
mycket omfattande experimentellt arbete att ta fram nöd-
vändiga data för modellering av processer vid dessa högre
temperaturer. Detta förhållande talar för ett avfallssys-
tem med en måttlig temperatur <100 °C.
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3.2 Kinetiska aspekter

Den föregående diskussionen av jäirviktsegenskap- utnyttjas
bl a för att få upplysningar om metalliska :- -rials all-
mänkorrosion. Denna har emellertid ett be;' . ,at intresse
för materialens hållbarhet. Det är väl V". •: att det är s k
lokal korrosion, som styr de flesta ww ilals korrosions-
resistens. Lokal korrosion bestäms av JLiala variationer av
materialets egenskaper eller mek 'oka belastning. Ytbe-
läggningar och sprickor (spalt- kan också ge kraftig
lokal korrosion. Den lokala l ' r-,sionen är inte ett jäm-
viktsfenomen och kan därför ir enkelt beskrivas. Den kva-
litativa förståelsen av c" '̂.ika typerna av lokal korro-
sion är relativt god - de' i.inns däremot ingen teoribild-
ning som kan utnyttjas för att beskriva utvecklingen av
lokal korrosion i tid och rum. Det är inte troligt att en
sådan teori kan tas fram inom överskådlig tid, speciellt
inte för de material som har en stor benägenhet för lokal
korrosion t ex de flesta järnbaserade legeringar. Situa-
tionen kan vara annorlunda för koppar, som har en mycket
liten benägenhet för lokal korrosion. Här är det angeläget
att försöka relatera den s k gropfrätningsfaktorn (denna är
kvoten mellan djupet av korrosionsangreppet i lokal korro-
sion och allmän korrosion) till mera fundamentala storheter
som kemisk miljö och materialegenskaper.

Konstruktionsmaterialens förmåga att motstå lokal korro-
sion av olika slag bedöms ingenjörsmässigt genom material-
provning av olika slag. Denna typ av provning gör det inte
möjligt att uttala sig om materialens egenskaper under de
långa tider som är aktuella för avfallsförvar. Material-
provning har utförts under relativt korta tidsperioder, i
bästa fall upp till 30 år. "Materialprovningsdata" kan i
bland fås genom att studera arkeologiska artefakter eller
naturligt förekommande s k nativa metaller. Dessa data kan
vara svåra att tolka, eftersom den kemiska miljön oftast är
illa definierad.

De största kunskapsluckorna gäller den kvantitativa be-
skrivningen av lokal korrosion och dess samband med sys-
temets kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper, samt
metodik att utnyttja arkeologiskt material o dyl för be-
dömning av materials uppförande under långa tidsperioder.

Detta kapitel har hitintills behandlat egenskaper hos de
material av vilka avfallskapslarna konstrueras. Samma all-
männa synpunkter kan läggas pä buffertmaterialets och av-
fallsformens stabilitet.
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3.3 Buffertmaterialets stabilitet

Kunskapsluckor. Bentonit är ett plastiskt material med stor
svällförmåga. Materialet kan omvandlas kemiskt vid högre
temperatur till illit, som har sämre svällningsegenskaper.
Omvandlingen beror också på grundvattnets kemiska samman-
sättning. Tillgänglig information antyder att omvandlings-
hastigheten är låg vid temperaturer omkring 100°C. Bento-
nit -> i 11 itomvandlingen kan påverka vattenflödet kring av-
fallskapslarna, och man bör därför förbättra kunskapsläget
om omvandlingsprocessen. Detta kan ev ske genom att studera
bentonit i områden där varma magmas trömmar unler någon geo-
logisk period passerat lerskiktet.

3.4 Avfallsformens stabilitet

Kunskapsluckor. Arbetet bör koncentreras på egenskaper hos
direkt deponerat bränsle. Tillgänglig termodynamisk infor-
mation tyder på att bränslet är extremt svårlösligt under
de förhållanden som råder på stora djup. Inte desto mindre
är det viktigt att karakterisera bränslets egenskaper
främst den hastighet med vilken utlösningen av klyvnings-
produkter och transuraner sker samt relationen mellan denna
och den hastighet med vilken bränslematrisens U0« går i

lösning. Det är angeläget att beskriva den mycket stora
mängd av lakdata, som finns i litteraturen med kemiska mo-
deller. Radiolys kan möjligen åstadkomma en oxideranr1^ när-
miljö kring bränslet. Detta kan leda till både en ökande
koncentration av uran i lösning och en snabbare upplös-
ningshastighet. Det är viktigt att utföra experiment som
visar om och när radiolys kan förekomma samt att förstå me-
kanismen för reaktionen mellan bränsle och oxiderande äm-
nen.

4. Transportprocessernas kemi

Den mängd radioaktivt material som kan transporteras med
grundvattnet beror av

- koncentrationen av lösta radionuklider i vattnet

- mängden partikelbundet radioaktivt material

- fördröjningsmekanismer som innebär att radionukliderna
vandrar långsammare än vattnets flödeshastighet.

Transporthastigheten beror självfallet också av hydrologis-
ka faktorer, men dessa behandlas i ett separat avsnitt. I
den följande texten behandlas dagens kunskapsläge om trän-
spot (.processernas kemi.
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4.1 Kunskapsläge, kunskapsluckor, vattenkemi

Koncentrationen av lösta radionuklider bestämmes ibland av
jämviktsegenskaper, hos det kemiska systemet. Dessa kan
beräknas med hjälp av termodynamiska databaser. IAEA och
OECD/NEA har internationella projekt för bedömning av så-
dana data och dagens kunskapsläge är gott beträffande data

i temperaturområdet <100 C. Vid högre temperatur är data-
basen mycket ofullständig. De kunskapsluckor som finns är
inte "fundamentala", det är i stort sett vetenskapligt "ru-
tinarbete" att fylla dem. De kemiska reaktioner som sker
i vattenfasen är snabba, varför kinetisk information inte
torde vara nödvändig. Situationen är annorlunda för reak-
tioner mellan lösning och fasta ämnen, t ex bränslet eller
det geologiska mediet, se avsnitt 3.

Det är möjligt att med hjälp av termodynamiska data model-
lera olika grundvattensystem och förutsäga deras samman-
sättning, t ex halterna av uran i djupa grundvatten. Sådana
modellberäkningar tillsammans med analytiska data för vatt-
net erbjuder en viktig möjlighet till validering av både
termodynamiska data och antagen jämviktsmodell. Ytterliga-
re arbete att beskriva halterna av uran, thorium och säll-
synta jordartselement (dessa är goda modeller för aktini-
der) behövs.

I grundvatten förekommer organiskt material av olika slag,
t ex humus och fulvosyror. Halten av organiskt material kan
vara hög i ytnära vatten men avtar med djupet. Dessa ämnen
kan bilda mycket stabila föreningar med de flesta metalljo-
ner och vårt kunnande om dessa komplex är ofullständigt. En
mycket viktig uppgift är att identifiera om organiskt ma-
terial på stora djup kan påverka transporten av radionukli-
der. Om så är fallet, behövs en omfattande forskning för
att förstå hur organiska nedbrytningsprodukter bildas, hur
de kan binda metalljoner samt också teknik att koppla sam-
man dessa data med redan existerande termodynamiska data-
banker.

Sammansättningen hos det organiska materialet kan vara
platsspecifik, varför fältundersökningar är nödvändiga.

4.2 Kunskapsläge, kunskapsluckor, partikelbundet
material

Radioaktivt material kan föreligga i kolloidal form, det
kan också vara bundet på ytan av andra kolloidala partik-
lar, t ex lermineral. Radioaktiva ämnen som transporteras i
kolloidal form rör sig betydligt snabbare än ämnena i löst
form, oftast lika snabbt som vattnets flödeshastighet.
Detta beror på att fördröjningsmekanismerna är olika (se
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A.3). Kolloidernas stabilitet påverkas bl a av salthalten i
vattnet och av närvaron av andra ännen, som kan förändra de
kolloidala partiklarnas ytladdning (och härigenom kolloi-
dens stabilitet). Den vetenskapliga grunden för kolloiders
stabilitet är känd sedan 1920-talet. Det är däremot inte
enkelt att överföra denna kunskap till en kvantitativ
beskrivning av ett kolloidalt system i naturliga grundvat-
ten. Om detta överhuvudtaget är möjligt krävs omfattande
insatser av ytkemisk och kolloidkemisk expertis. En första
ansats böt vara att försöka identifiera förekomsten och
mängderna av kolloidalt material i djupa grundvatten. S k
naturliga analogier, metalltransport i kända geokemiska
system kan eventuellt också ge en ide om hur viktiga kol-
loider är för den totala transportprocessen. Det är nöd-
vändigt att bilda sig en uppfattning om problemets betydel-
se innan man påbörjar ett långsiktigt grundläggande forsk-
ningsarbete.

Kolloidtransport nämns ofta som ett problemområde vid sä-
kerhetsbedömningar. Trots detta har mig veterligen inga
arbeten gjorts för att studera betydelsen av fenomenet i
djupa grundvatten, varken i Sverige eller utomlands.

4.3 Kunskapsläge, kunskapsluckor, fördröjningsmeka-
nismer

Radionuklider lösta i grundvatten kan bindas till de mine-
ral som ingår i urberget eller till de sprickfyllnadsmine-
ral som har bildats i vattenförande sprickor som ett re-
sultat av kemiska reaktioner mellan bergmineral och grund-
vatten. Vid dessa processer reduceras halten av radionu-
klider i lösning och denna beskrivs kvantitativt med ett
siffervärde, en s k fördelningskonstant. Processen kallas
för sorption och innebär att transporten av radionuklider
fördröjs - om transporthastigheten är v utan sorption, så
är den v/K. för ett ämne som sorberas med fördelningskoef-
ficienten K.. Fördröjningen kan för vissa radionuklider bli

så stor att ämnet hinner klinga av innan det når biosfären.
K,-data utnyttjas i de flesta matematiska modeller för

transportprocessen. En internationell databank för K.-data

har tagits fram i regi av OECD/NEA.

K.-mätningar har enligt min bedömning ett begränsat värde.

Vid den experimentella mätningen sammanfattas flera pro-
cesser (jonbyte, utfällning, adsoption, diffusion in i
mikroporer) i en och samma mätstorhet. Vi har ingen anled-
ning att anta att K.-värden är jämviktsstorheter - de vari-
erar troligen i tiden, åtminstone i de tidsskalor, som är
aktuella för geologiska förvar. K.-formalismen bör ersättas
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med modellbeskrivningar, som baseras på förståelse av de
grundläggande fysikaliska och kemiska processerna.

Det är möjligt att K,-värden är "operationellt" praktiska

storheter - det är i så fall angeläget att testa formalis-
men genom att beskriva metalljontransporten i ett väl be-
skrivet naturligt geokemiskt system.

5. Geokemiska frågeställningar

Av den tidigare texten framgår att grundvattnets kemiska
egenskaper är av central betydelse för radionuklidmigra-
tionen från ett avfallsförvar. Grundvattnets kemiska sam-
mansättning är ett resultat av de kemiska processer, som
sker då regnvatten infiltrerar ytnära jordlager och sedan
passerar djupare geologiska formationer. Kunskap om hur
grundvattnets egenskaper förändras vid denna passage är
viktig för bedömningar av de tänkbara variationerna i
grundvattnets sammansättning i tid och rum. Goda analytis-
ka data från grundvatten erbjuder också en möjlighet att
kontrollera hydrologiska flödesmodeller.

5.1 Kunskapsluckor

Det « ̂ år ett omfattande arbete, huvudsakligen internatio-
nel t för att beskriva naturliga vattensystems kemiska
evr . •'. HI. Detta arbete baseras på kemiska analyser av
gr <r tt ttensystemen och utnyttjar oftast jämviktsmodeller.
En v- _'Å .ig inskränkning hos modellerna är att de inte kan ta
hån.'yr till kinetiska faktorer. Trots detta har jämvikts-
mod J .erna, utnyttjade av erfarna hydrogeokemister, givit
vilf ig information. Hydrogeokemi är ett eftersatt forsk-
n> ^område i Sverige och kompetensen är mycket begränsad.
I c satsning på långsiktig kunskapsuppbyggnad vid en hög-
ii leinstitution är mycket motiverad. Kunskap om kinetiken
få.- vittringsreaktioner har tidigare nämnts som ett efter-
sa t forskningsområde. Hydrogeokemisk kunskap är viktig vid
skattningar av grundvattnens ålder och för att beskriva
bildningsprocesser i grundvattensystemet. Dessa frågor
beJ .indlas mera i detalj av Professor E Eriksson i bilaga
2.

6. Modellering av kemiska förlopp

De s k naturlagarna kan betraktas som "modeller" för ex-
perimentella observationer. Vår kunskap om de kemiska "na-
turlagarna" är mycket god, även om en del kunskapsluckor
föreligger. De modeller som utnyttjas för att beskriva
avfallssystemens funktion i tid och rum är av ett annat
slag än naturlagarna - de är sammansatta av modeller på en
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lägre nivå, som beskriver olika delsystem/delprocesser. I
de s k deterministiska modellerna är sub-modellerna ofta
baserade på "naturlagar". Det pågår ett omfattande arbete
huvudsak-
ligen i USA för att "koppla" samman hydrologiska modeller
med kemiska, för att få en "global" modell för hela trans-
portprocessen. Det är angeläget att man i Sverige följer
detta arbete. Det är ändå mera angeläget att man försöker
bilda sig en uppfattning om dessa modellers användbarhet.
Detta måste ske på två nivåer.

- Säkerställa att programmen "räknar rätt", dvs att olika
program ger samma svar om samma ingångsdata utnyttjas
(verifiering).

- Säkerställa att programmen kan beskriva ett verkligt sys-
tem (validering).

Dessa tester bör initialt ske med enkla laboratoriesystem
och sedan utsträckas till kontrollerade fältförsök och s k
naturliga analogier, dvs storskaliga geokemiska processer
som är väl dokumenterade i tid och rum. Om programmen inte
klarar av dessa uppgifter är de oanvändbara för modellering
av avfallsförvar för vilka man rimligen aldrig kommer att
kunna göra några experimentella valideringar.

6.1 Kunskapsluckor

Kunskap om modeller för nuklidmigration, verifikation och
validering av programmen. Validering bör ske med enklast
möjliga väldefinierade system.

7. Hur hanteras okända kemiska fsnomen?

Dagens kunskap är självfallet inte total. Man kan 4nte ute-
sluta att idag okända fenomen kan påverka försvarecs säker-
het. Å andra sidan är det omöjligt att göra säkerhets-
mäss iga utsagor om något man inte känner till! Den teknik
som väljs för att reducera riskerna med okända fenomen är
den s k multipelbarriärprincipen. De multipla barriärerna
väljs så att de är så oberoende av varandra som möjligt
(dvs den ena barriärens funktion påverkas om möjligt inte
av de andra). Det är viktigt att beakta den kemiska kopp-
lingen mellan olika barriärer. Starkt kopplade system är
omöjliga eller mycket svåra att beskriva, t ex starkt kopp-
lade kemiska processer långt från jämvikt (s k periodiska
reaktioner är ett exempel).



- 95 -

Bilaga 2

HYDROLOGISKA OCH HYDROKEMISKA PROBLEM VID PLANERING AV
SLUTFÖRVAR

Professor E Eriksson, avdelningen för hydrologi, Uppsala
universitet.

Vid förvaring av radioaktivt avfall under markytan utgör
transporten av lösta och suspenderade radionuklider med
grundvattnet den process som kan föra radioaktivitet till
markytan och därmed till växter och djur. Under denna
transport minskar radioaktiviteten genom radioaktivt
sönderfall. Transporten till biosfären bör därför kräva en
sådan tidrymd att den slutliga radioaktiviteten blir
acceptabel. Denna tidrymd varierar beroende på det
radioaktiva avfallets art. Utbränt kärnbränsle och
produkter av sådant har mycket långa halveringstider. En
kontinuerlig övervakning av dylikt avfall anses därför
orealistisk. Därför måste förvaringen ske i slutförvar som
förutsätts kunna förseglas eller vara oåtkomliga och följ-
aktligen kunna lämnas utan uppsikt.

I Sverige planeras slutförvar ske i urberg på djup av minst
500 meter. I slutförvaret fördröjs spridningen av avfallet
genom s k barriärer av vilka en del är konstruerade och
andra naturliga. Två systemlösningar har hittills utar-
betats, KBS-3 systemet och VP-Cave systemet. KBS-3 systemet
har två konstruerade barriärer, en kopparkapsel och ett
bentonit/sand skikt utanför denna. UP-Cave systemet har
ytterligare en barriär i form av en s k hydraulisk bur som
reducerar grundvattnets tryckgradient innanför buren till
ett mycket lågt värde så att grundvattenrörelserna
följaktligen blir mycket långsamma.

Transportförhållandena för radionuklider utanför de kon-
struerade barriärerna beror huvudsakligen på två faktorer,
på radionuklidernas sorbtionsbenägenhet i bergmassan och på
grundvattnets rörelsehastighet i de porer som kan
transportera vatten. Sorptionsförmågan i bergmaterial har
undersökts relativt ingående inom ramen för KBS-3 pro-
grammet men ytterligare kunskap finns att hämta som påpekas
i promemorian av Grenthe om kemiska frågeställningar.

Grundvattnets strömningshastighet beror på tre faktorer,
tryckgradient, hydraulisk konduktivitet och kinematisk
porositet. Den hydrauliska konduktiviteten har uppmätts i
ett tämligen stort antal fall på olika platser i Sverige
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och visar, inte oväntat, BOt djupet avtagande värden.
Spridningen i nätvärden är emellertid stor »en förmodligen
är aritmetiska medelvärden användbara. Den kinematiska
porositeten i de relativt sprickfattiga blocken mellan
större sprickzoner är också väl dokumenterad. Tryckgra-
dienterna för grundvattenströmning förefaller inte vara
kända i större omfattning på det aktuella djupet, 500
meter. De är emellertid väsentliga för bedömningen av
grundvattnets rörelsehastighet på större djup.

I KBS-3, Program för forskning och utveckling, redovisas en
föreställning om grundvattenströmningen i berggrundsblock
(plintar) som inte torde vara helt korrekt. I ett block
omgivet av sprickzoner kommer det lokala grundvattenflödet
att bestämmas av blockets topografi aen endast till ganska
ringa djup, kanske 100 meter. På 500 meters nivån bestäms
strömningsmönstret av den regionala, d v s mer storskaliga
topografin, exemplifierat väl i modellberäkningar utförda
för det s k Djupgas-projektet inom Siljansringen. För denna
strömning har den småskaliga topografin ingen betydelse;
arrangemanget av bergblock och sprickzoner påverkar inte
denna regionala strömning nämnvärt. I figur 17 visas starkt
schematiserat det trolig» regionala strömningsmönstret för
en serie av "plintar" och närliggande spickzoner.

Det är angeläget att den storskaliga grundvattenströmningen
belyses genom modellberäkningar. Grundvatten på 500 meters
djup kan förväntas nå markytan i de lägst belägna punkterna
i omgivande region, exempelvis i de större vattendragen,
och inblandas följaktligen i en vattenmängd som är betyd-
ligt större än den som avrinner från ett bsrgblock inom
regionen.

Dispersion i grundvattnets rörelseriktning leder till att
radionuklider kan nå snabbare till utströmningsområdet för
grundvattnet än vad medelhastigheten skulle medge. Vanligt-
vis används den kända diffusionsekvationen för prognos av
dispersionen av lösta ämnen. Det finns emellertid statis-
tiska metoder som kan ge en mer korrekt bild av dispersion-
en i rörelseriktningen. För verifiering av använda disper-
sionsmodeller är det nödvändigt att företa långtidsexperi-
ment (flera år) in situ med hjälp av spårämnen.

Indirekt information över grundvattenomsättningen kan er-
hållas genom att studera olika spårämnen i grundvatten och
relatera dem till nederbördens halt eller till den geoke—
miska miljön. Isotophydrologin har under gångna år klart
demonstrerat sitt värde för bedömning av grundvattnets
ålder och ursprung. Tillämpningarna på grundvatten i urberg
har emellertid stött på betydande svårigheter vad gäller
ildersbestamning. Kol-14 datering som är mycket användbar i
många sedimentära bergarter ger osäker information i ur-
bergsområden bl a beroende på närvaro av kalei t i
sprickmineral. Inom Stripa-projektet har analyser av klor-
36 utförts (halveringstid ca 300 000 år) men resultaten
visar att den neutronproduktion som sker genom närvaro av
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Hg 17 StaAkt ichemti&eAad bild av nigional och lokal giundvatttn-
itiönming inom itt btohxi avfunning&omnddi. BeAggxundin be-
itåA av itt antal "plinta/i" av bwg med låg ApfUck^zkvcm
lUkilda. av tptuckzonzA iom bilda* ett näXveAk av dalgingaA
och lokala dfiäneAingutAdk. I iigmiin (Ui två ilutfåKvafi in-
lagda på. $00 m djup. Vvt wa ä/i placeAat i din plint &om bil-
dax KtgJLonal vattendtlanz. VeX andna. UggtA inom din plint
Aom gfiämoA till dit Aigionala dtiäniKingittAåkit. StAömlin-
jinna i fiiguKin {mid pilan.) kan bvtAaktaA iom t j k t i
fö v&ttntti väga*.
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uran och thorium ger betydligt mer klor-36 genom
neutroninfångning än det som tillförs med nederbörden av
klor-36 bildad i atmosfären. Detta omöjliggör åldersbe-
stämning på sedvanligt sätt som förutsätter att inget till-
skott av klor-36 sker i berget, endast en minskning till
följd av radioaktivt sönderfall. Grundvattenomsättningen
kan emellertid beräknas ur koncentrationen av klor-36 om
produktionen i berget och den kinematiska porositeten är
kända.

Stabila isotoper i vatten, exempelvis syre-18 reflekterar
de temperaturförhållanden som rådde när grundvattnet bil-
dades och har därför visst informationsvärde. En rad av
radioaktiva spårämnen bildas i berggrunden vid uran- och
thoriumsönderfall. Undersökningar från Stripa har demon-
strerat deras användbarhet för skattningar av grundvatten-
ålder. Av speciellt intresse är ädelgaser som helium-4.
Vertikalfördelningen av denna gas kan förklaras som en
samverkan av produktion med vertikal diffusion och grund-
vat tenomsät tning.

Kemiska analyser av grundvatten är utan tvivel ett effek-
tivt hjälpmedel för bedömning av grundvattenålder. Mine-
raliseringen av grundvattnet ökar troligtvis linjärt med
tiden inom måttliga tidrymder. För längre tidsrymder ökar
vissa konstituenter till exempel klorid som då kan användas
för åtminstone grova skattningar av ålder. I Stripa-under-
sökningarna finns en hel del vägledande resultat som kan
utnyttjas i detta avseende. Det rika och värdefulla Stripa-
materialet kräver för övrigt en mycket ingående och nog-
grann tolkning till fromma för framtida planering av
slutförvar.

En del andra uppslag till systemlösningar för slutförvar
har framförts men tydligen inte bearbetats i någon större
utsträckning. Ett sådant är slutförvar i berg under "torra"
förhållanden. Fördelen med ett sådant arrangemang är uppen-
bar; hela problemet med grundvattentransport av avfalls-
produkter bortfaller. Den ideala förutsättningen för ett
dylikt slutförvar är ett mycket starkt uppsprucket "insel-
berg" där den fria grundvattenytan återfinns på så stort
djup att slutförvaret kan placeras över denna nivå. Man kan
naturligtvis tänka sig att skapa en sådan omgivning med
tekniska medel, en hydraulisk bur som är försedd med en
dräneringsledning. Detta innebär ett något modifierat VP-
Cave system där sista fasen, igenfyllning med bentonit/sand
och förslutning, inte ingår. Det kan tänkas vara ett preli-
minärt system som står oförseglat för insyn på obestämd
tid.
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Bilaga 3

RADIOEKOLOGI

Professor J Miettinen, Radiokemiska institutionen,
Helsingfors universitet.

Vetenskapen om joniserande strålnings ekologiska verkan
kallas radioekologi. När radionukliderna som transporteras
av grundvattnet, når biosfären, behärskas deras vidare-
transport inom biosfären av biologiska och ekologiska
faktorer.

Nan har bara ringa kunskap om radioekologin därför att det
behövs relativt höga stråldoser för att åstadkomma ekolo-
giska verkningar. Sådana har förekommit i närheten av
kärnbombexplosioner och uppenbart också efter ett par kärn-
olyckor som har förorsakat nedfall på vidsträckta områden
(Khystum vintern 1957/58 och Tjernobyl år 1986).

Kärnbombexperiment har gjorts på avlägsna områden (Nevada,
Marshallöarna, Novaja Semja) där biotan är extrem: öken,
atoll, tundra. Det är svårt att utnyttja resultaten från
dessa extrema förhållanden till andra områden.

Från Khystum- och Tjernobylolyckorna har tillsvidare prak-
tiskt tagit inga radioekologiska resultat publicerats av
Sovjetunionen.

I en mera omfattande betydelse täcker radioekologin också
studier av de näringskedjor och "näringsnät" som radionu-
kliderna bildar i biotan, även om deras strålningsverkan är
så liten att den inte har någon ekologisk effekt. Sådana
studier av det globala nedfallet har givit detaljerade och
omfattande kunskap av radionuklidernas anrikningsförhåll-
anden och har möjliggjort noggranna prognoser om de radio-
ekologiska effekter som skulle förorsakas av mer fallout.

De radioekologiska resultat som erhållits från det atmos-
färiska globala nedfallet (eller det från Tjernobyl) kan
dock inte direkt tillämpas på radionuklidanrikningen från
grundvattnet. Växterna absorberar det globala, mycket jämna
och findelade nedfallet under flera år och huvudsakligen
direkt genom de gröna delarna; de partiklar som når mark-



- 100 -

ytan kvarhålls där länge av humus. Tjernobyl-nedfallet är i
Skandinavien mycket ojämnt fördelat och innehåller större
partiklar av varierande sammansättning. Det är också ke-
miskt olika det globala nedfallet. Tjernobyl-nedfallet
koncentrerades till de områden där det regnade just när det
radioaktiva molnet passerade.

Den biologiska assimilationen av en radionuklid beror på

dess kemiska form. En- och tvåvärdiga katjoner (t ex Cs +,

Sr +) är uppenbart nästan helt i den enkla katjonformen,
men grundämnen som bildar flervärdiga katjoner och anjoner,
kan vara i olika komplexformer som beror på vilken matris
grundvattnet senast har penetrerat. Där har vi stora kun-
skapsluckor. Den gällande kemiska formen måste bestämmas
experimentellt på varje markområde.

Husdjur och människor kan få avfallsradionuklider direkt
från dricksvattnet eller genom växt- och djurprodukter.

Anrikningen av nuklider från grundvattnet i fisk sker
troligen ungefär likadant som från globalfallout; i båda
fall absorberas nukliderna först av mikrofloran och -faunan
i sjön och anrikas sedan genom näringskedjan till fisk. Det
är sjöns ekologiska typ (oligotrofisk, dystrofisk osv) som
huvudsakligen bestämmer anrikningens effektivitet och nu-
klidens komplexform. Detta betyder att en stor del av de
radioekologiska resultat som erhålls från det globala ned-
fallet kan användas också då man gör prognoser om anrik-
ningen från grundvattnet. Men kunskapsluckor finns däri
också därför att de radioekologiska undersökningarna inte
täcker alla tänkbara ekosystem.

Vi har dessutom stora kunskapsluckor beträffande vissa
långlivade avfallsnukliders anrikning i akvatiska förhåll-
anden därför att det globala nedfallet inte innehöll mät-
bara mängder av dessa nuklider. Detta gäller särskilt
transuranerna. Dessutom vet man tillsvidare ytterst lite om
transuranernas kemiska form i omgivningen, därför att pas-
sande metoder för deras identifiering i omgivningsmaterial
först nyligen har utvecklats eller är under utveckling.
På detta område behövs mycket forskning.

Då anrikningsfaktorerna och näringskedjorna i en viss
ekologisk miljö känns, kan man bilda en s k kompartement-
modell. Man förutsätter ett flöde av en radionuklid genom
systemet och använder en motsvarande datormodell, där man
t ex kan förändra tillförseln av radionunukliden och får
olika anrikningsnivåer och utsläpp. Om modellen motsvarar
experimentella resultat kan man använda den för att göra
prognoser. Man bör dock behärska det ekologiska systemet
med kompetens innan man kan lita på de kvantitativa
resultat man kan få från sådana datormodeller. Vanligen
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känner man dåligt alla de nödvändiga biologiska anriknings-
faktorerna, därför att de egentligen måste bestämmas i eko-
logiska fältförsök som är besvärliga och dyra. Sådana har
gjorts i några fall i små sjöar med kortlivade radioiso-
toper.

Radionuklidernas anrikning i odlingsväxter har undersökts i
enkla fältförsök genom att tillföra radionuklidlösningen
såsom konstgjort regn eller genom att vattna växtunderlaget
med en radionuklidhaltig näringslösning i en vattentät
bassäng. Man kan också ge radionuklidhaltig föda åt djur.
Så bestämmer man nuklidens s k "biologiska halveringstid"
för varje växt- och djurart. Han måste dock vara mycket
försiktig då man tillämpar sådana resultat på ekologiska
systemmodeller; nuklidens kemiska form och födan i experi-
mentet måste motsvara dem i det ekologiska systemet.

Sammanfattningsvis kan man uppräkna de viktigaste kunskaps-
luckorna som måste fyllas beträffande avfallsnuklidernas
biologiska anrikning och eventuella ekologiska effekt på
biotan:

- nuklidens kemiska form i grundvattnet (och ytvattnet) i
assimilationsmomentet,

- nuklidens biologiska anrikning och elimination (den bio-
logiska halveringstiden),

- nuklidens transport genom det ekologiska näringsnätet och

- modellering av det ekologiska systemet för att kunna göra
pålitliga prognoser.
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Bilaga 4

SYSTEMANALYS OCH SLUTFÖRVAR

Professor C-0 Vene, Institutionen för energiteknik,
Chalmers tekniska högskola.

1. Systemanalys

Systemanalys är inte ett vetenskapsområde i vanlig bemär-
kelse utan snarare ett synsätt som visat sig effektivt inom
många olika discipliner: från teknik, biologi och ekonomi
till lingvistik och sociologi.

Systemanalys brukar ofta uppfattas som "problemlösning med
matematiska modeller14 och då identifieras med Operations-
analys, OA (eng Operations Research). Systemanalysen har
emellertid även annat än matematiska modeller i sin verk-
tygslåda, vilket kan vara viktigt att komma ihåg exempel-
vis inför framtida studier på en övergripande nivå. I denna
PM koncentrerar jag mig på funktions- och säkerhetsanalys
(performance och safety assessment) av slutförvar och där-
för kommer den matematiska sidan av systemanalysen att do-
minera framställningen. Med funktionsanalys avses i fort-
sättningen analys av hur förvaret fungerar under väldefi-
nierade yttre betingelser (-en viss given utveckling i
systemomgivningen). Vid säkerhetsanalysen varieras de yttre
betingelserna för att studera förvarets funktion under alla
tänkbara förändringar i systemomgivningen.

Med ett systea menas "ett antal komponenter som växelverkar
med varandra under ett gemensamt mål" (Churchman,(1)). Kom-
ponenterna kan vara konstruerade, kopparkapsel, bergrum
eller naturliga, grundvatten, orört berg. Begreppet mil för
systemet är viktigt: en systemlösning är inte "sann" eller
"falsk" utan mer eller mindre "effektiv" beroende på hur
bra målen uppfylls. Systeagräns är ett annat viktigt be-
grepp.

Kravet är att alla de komponenter systemet kan utnyttja
eller tvingas utnyttja skall ligga innanför systemgränsen.
Hur gränsen skall läggas beror dels på systemets mål, dels
på växelverkningarna mellan de olika komponenterna. Önske-
målet är naturligtvis att växelverknignarna över system-
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gränsen skall vara så små som möjligt. För att beräkna ef-
fekten på systemet av förändringar i systemomgivningen an-
vänds oftast scenarioteknik. Det kan ibland krävas en om-
fattande analys för att fastställa en effektiv systemgräns.
För funktionsanalys av ett slutförvar kan den del av geo-
sfären som ligger inom dräneringsområdet utgöra ett tänk-
bart system om målet formulerats i termer av utsläpp från
förvaret, men om målet formulerats i termer av effekter på
människan måste relevanta delar av biosfären också ingå i
systemet .

Hed ett "systemanalytiskt angreppssätt" menar jag i det
följande: dels att slutförvaret ses som ett system enligt
definitionen ovan, dels att analysen av systemet görs med
en matematisk modell eller ett paket av modeller som be-
skriver alla komponenter och alla växelverkningar inom
systemgränsen på ett enhetligt sätt. Funktions- och säker-
hetsanalysen i KBS-3 är således snarare ett exempel på en
"steg-för-steg-analys" (reduktion) än på systemanalys, me-
dan den modellutveckling som nu görs vid SKB (8) möjliggör
ett systemanalytiskt angreppssätt.

2. Motiv för systemanalys

Tre faktorer motiverar ett systematiskt angreppssätt för
studiet av ett slutförvars funktion:

- Osäkerhet

Koplik et al (2) identifierar tre olika typer av osäkerhet
vid analysen av ett slutförvars funktion: parameterosäker-
het, modellosäkerhet och scenarioosäkerhet. En del av dessa
osäkerheter kommer att upplösas innan beslut om byggande av
ett slutförvar fattas, en del kommer att kvarstå även efter
det att slutförvaret tas i drift. Förekomsten av osäkerhe-
ter är kanske r'.'t viktigaste motivet för ett systemanaly-
tiskt angreppssätt: en förutsättningslös bedömning av ef-
fekten av olika osäkerheter kräver en gemensam behandling
av alla processer i systemet. Omfattande arbete görs inom
systemanalysen för att utveckla metoder att hantera osä-
kerhet.

- Flera kunskapsområden

Analysen kräver information i form av parametervärden och
modeller från flera olika discipliner. Med en systemmodell
kan denna information samlas och systematiseras för att
skapa överblick och förutsättningar för en enhetlig behand-
ling av alla delar av systemet.
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- Komplexitet

Ett slutförvar består av många tekniska och naturliga
komponenter som växelverkar med varandra.

Komplexitet motiverar inte ensam ett systemanalytiskt ar-
betssätt. KBS-analyserna visar att man kan hantera komplex-
iteten iaom ramen för en steg-för-steg-analys (reduktion).
De olika komponenterna och växelverkningarna mellan dem
måste också i systemmodellen av beräkningstekniska skäl be-
skrivas på ett förenklat sätt jämfört med beskrivningarna i
specialmodellerna för de olika kunskapsområdena.

Fördelarna med ett systemanalytiskt angreppssätt kommer
emellertid fram när man ser komplexiteten tillsammans med
de två andra faktorerna: förenklingarna kan göras på ett
gemensamt, kontrollerbart sätt inom alla kunskapsområden
och effekten av olika osäkerheter påverkas inte av olika
processbeskrivningar.

Det slutliga syftet med systemanalysen är att kunna garan-
tera säkerheten hos det slutförvar som skall tas i drift.
Under FoU-fasen fram till byggnadsbeslutet fyller system-
analysen ytterligare en uppgift, nämligen att hjälpa till
att identifiera viktiga luckor i våra kunskaper.

Sammanfattningsvis kan man säga att systemanalytiska
studier av funktionen av ett slutförvar har två mål:

- Utveckla metodik för säkerhetsanalysen. En viktig del är
här metodik för att hantera den återstående osäkerheten i
parametervärden, i modeller för beskrivning av radionu-
klidtransporten och i scenarioantaganden.

- Utveckla hjälpmedel för analys av FoU-program och strate-
gisk planering av FoU-arbete. Det gäller främst hjälme-
del för att identifiera de kunskapsluckor, som är viktiga
för analysen av förvarets säkerhet.

3. Systemmodeller

Utvecklingen av systemmodeller (modellpaket) startade i USA
och Kanada (3,4). Utveckling av egna modeller pågår inom EG
(5) och i UK (6). Arbete med utveckling av systemmodeller
har också påbörjats inom SKB (8) och SKI.

De modeller (modellpaket) som finns idag har utvecklats för
att studera parameterosäkerhet 8, se 2 ovan!). En sådan
systemmodell består av ett antal submodeller, som beskriver
olika delar av förvaret. Värdena för osäkra parametrar i
submodellerna antas följa en viss sannolikhetsfördelning
och vid en datorkörning används sampling teknik (Honte
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Carlo, latin hyper cube) för att få en uppskattning av san-
nolikheten för och konsekvenserna av olika parameterkom-
binationer.

4. Framtida uppgifter

Utvecklingen av datorbaserade systemmodeller har kommit
igång på allvar under de senaste åren och man kan förvänta
sig en omfattande aktivitet på detta område under det
närmaste decenniet. Erfarenhetsmässigt kommer detta att
innebära att många manår investeras i utveckling av
datormodeller. Det är viktigt att datorarbetet följs upp
med utveckling av andra delar av systemanalytisk metodik.
Jag vill här peka på några områden:

- Osäkerhet

Den metodik scm nu utvecklas är inriktad på behandling av
parameterosäkerhet. Modell- och scenarioosäkerhet har ännu
ej bearbetats på ett systematiskt sätt. Robinson (7) kon-
staterar kort: "Reduction of uncertainties in scenario se-
lection can only be achieved by expert consideration of the
system. In model selection validation and verification can
be used to improve the reliablility and credibility of the
predictions".

- Verifiering/validering

Verifiering och validering är en naturlig del av varje
modellutveckling. Validering av en systemmodell erbjuder
emellertid speciella problem eftersom systemanalytikern
måste validera ett antal submodeller inom områden där han
inte besitter någon egen kompetens. Arbetet måste därför
göras i nära samarbete med experter från de olika special-
områdena .

- Kouunikation och vetenskaplig kontroll

En modell över exempelvis grundvattenrörelser skall i
första hand ge vetenskapligt prövbara resultat. Prövningen
av arbetet sker inom vetenskapssamhället. En systemmodell
bygger på resultaten från olika kunskapsområden, men dess
uppgift är inte att öka kunskaperna inom de enskilda kun-
skapsområdena. Systemmodellens uppgift är att öka kunska-
perna om systemets egenskaper och därigenom ge underlag för
ett beslut, adressaten är en beslutsfattare (system mana-
ger). Hur sker överföringen av det komplicerade materialet
till beslutsfattaren? Hur sker den vetenskapliga kontrol-
len?

- Val av kriterier
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kvantifiering av systeaaålen för att kunna aita Måluppfyl-
lelsen. Resultaten från systemanalysen koaaer förmodligen
att vara av avgörande betydelse vid det fraatida valet av
kriterier för slutförvar. Det finns alltså anledning att
•ycket noga följa den process soa nu har startats.
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Bilaga 5

STRÅLSKYDDSFILOSOFI

PM utarbetad inom SSI.

1. Allmänt

När strålning började användas inom medicin, teknik och
forskning var den allmänna uppfattningen att doser under en
viss tröskelnivå kunde betraktas som ofarliga. Detta raed-
medförde att den internationella strålskyddskommissionen -
bildad 1928 - baserade de första rekommendationerna, gäl-
lande arbete med strålkällor, på tolererbara stråldoser.

Under 1940-1950-talet blev kunskapsläget förbättrat bl a
genom studier av befolkningen i Nagasaki och Hiroshima
efter atombombsattacken. Forskningen ledde fram till att
sena effekter som cancer uppmärksammades.

Dessa slumpmässiga (stokas^iska) effekter och frånvaron av
en påvisbar tröskelnivå ledde fram till hypotesen om lin-
järt förhållande mellan absorberad dos och skadeeffekt.
Denna linjära hypotes har utgjort grunden för strålskydds-
arbetet under de senaste 30 åren.

De dosgränser som ges utgående från det linjära förhållan-
det baseras således inte på tolererbara stråldoser utan på
att en viss risk antages vara acceptabel - liten i förhåll-
ande till andra risker i samhället.

Redan 1955 uttalade ICRP att "alla nödvändiga åtgärder
skulle vidtagas för att reducera exponering av joniserande
strålning". I och med detta uttalande hade ICRP stipulerat
två grundläggande principer - dels en given dosgräns enligt
tidigare, dels rekommendationen om att reducera doserna så
långt som praktiskt möjligt.

Detta principuttalande blev preciserat i ICRP's första
publication (ICRP 1) 1958 i vilken slogs fast att "It is
emphasized that the maximum permissible doses recommended
in this section are maximum values: The Commission recom-
mends that all doses be kept as low as practicable and that
any unnecessary exposure be avoided". Någon vägledning om
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som var onödigt eller hur man praktiskt gick till väg^ vid
avvägningen gavs dock inte.

År 1965 i sin publication 9 identifierade ICRP de två fak-
torer - sociala och ekonomiska - vilka ansågs nödvändiga
att beakta för avstämning av lämpliga åtgärder/skyddsnivå-
er. I publikation ICRP 9 angavs även att "unnessesary ex-
posure shall be avoided and that all doses (from justifi-
fiable exposure) be kept as low as readily achievable, eco-
nomic and social considerations being taken into account.
Detta innebar att acrynomet ALARA förekom för första gången
i strålskyddssammanhang.

Under samma tidsperiod skedde även en förskjutning av syn-
sättet från en individrelaterad strålskyddsfilosofi till
en källtermsreglerande. Tidigare fokuserades intresset till
att skydda individer eftersom ytterst små möjligheter före-
låg att påverka strålkällorna på planeringsstadiet. Vid
denna tid var även en individ oftast utsatt för exponering
från endast en källa och behovet av skydd kunde tillmötes-
gås genom en (lösgräns.

Under 60-talet när ambitionen inom strålskyddet höjdes och
strålning blev allt mer utnyttjat i samhället befanns det
önskvärt att ingripa redan på ett tidigt stadium - dvs när
en verksamhet planerades.

Det då förutspådda livliga användandet av bl a kärnenergi
sågs kräva ett regelsystem där hänsyn togs till att expone-
ring kunde ske från ett flertal strålkällor. Detta mynnade
ut i utvecklingen av "justification of practice" och "opti-
mazation of practice" vilka huvudsakligen refereras till
källan och inte till individen.

Utvecklingen inom strålskyddsområdet under 50-60-talet hade
lagt grunden för "optimeringsprincipen" (ALARA). För att
till fullo utnyttja denna krävdes dock angivandet av en
praktiskt användbar metodologi. I ICRP publikation 22 angav
kommissionen att det var nödvändigt att beakta den totala
radiologiska påföljden av en verksamhet och mot denna väga
den ekonomiska och sociala nyttan verksamheten ger upphov
till.

För att ange den totala radiologiska påföljden av en verk-
samhet införde ICRP begreppet "kollektivdos" vilken beak-
tade inte bara individernas doser utan även det totala an-
talet individer som utsattes för exponering. Problemet med
att värdera denna kollektivdos löstes genom att införa be-
greppet detriment: det matematiska förväntansvärdet för
skada orsakad av en given stråldos.

I denna skadeförväntan inkluderades både stokastiska och
icke-stokastiska följder. I publikation ICRP 37 angav
kommissionen att detta kunde betraktas som det objektiva
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detrimentet och att i tillägg ett subjektivt detriment
skulle beaktas vilken tog hänsyn till upplevda risker och
andra mer subjektiva påföljder som strålning kan orsaka.
I tillägg till denna optimering av verksamheten gällde som
tidigare rekommendationer om "dosgränser".

I samband med publiceringen av ICRP 22 föreslog kommissio-
nen att kostnads-nytta analys skall utnyttjas vid optime-
ringsprocessen. Denna teknik utnyttjas för att visa att
balans råder mellan minskning i detriment och insatser för
förbättrat strålskydd. För ,\tt visa att sådan balans råder,
krävs dock att såväl detriment som kostnad för ökat skydd
kan uttryckas i en och samma enhet.

Detta kan göras genom att kollektivdosen (-inteckningen)
uttrycks som en kostnad (kronor.) Detta betraktelsesätt är
i och för sig inte unikt för strålskyddsverksamheten ef-
tersom liknande synsätt finns inom t ex trafiksäkerhet,
flygsäkerhet, husbyggnad, men har trots detta väckt mycken
debatt. Det bör här fastslås att detta värde inte skall ex-
trapoleras till att utgöra ett värdemått för ett människo-
liv. Snarare är det så att detta värde kr/manSv utgör en
måttstock som rätt utnyttjat medger utnyttjande av sam-
hällets resurser så att inte medel undandras andra områden
där skydd behövs.

2. Dagens principer

ICRP's principer som de används i dag fastslogs 1977 i och
med publikation av ICRP 26. I denna slogs de tre grund-
principerna slutgiltigt fast: "Justification of practice"
"optimization of protection" och "dose limitation".

I ICRP 26 anges således optimeringsprincipen en högre
hierarkisk nivå än dosgränsen. Tanken på att beakta hela
den radiologiska miljön hade helt slagit igenom. Ett
sådant synsätt skulle i och med detta i vissa situationer
kunna innebära att ett fåtal personer erhåller förhållan-
devis höga stråldoser, som resultat av att den totala
kollektivdosen minimerades. För att försäkra sig om att
inte oacceptabla doser vållas individer krävs således som
komplement till optimering även den följande rekommenda-
tionen om dosgränser.

3. Optimering

Under de senaste 25 åren har andra metoder än kostnad-nyt-
taanalys utvecklats för att underlätta optimeringsproces-
sen. Speciellt gäller detta i situationer där faktorer är
osäkra och målsättningar motstridande.

Faktorer som vägs in i bilden utöver de traditionella
kostnad och nytta är t ex olika grad av skada, upplevd
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risk, verklig risk, sociala faktorer, arbetsmarknads-
politiska faktorer.

Ett exempel på denna typ av beslutshjälpmedel är multi-
attribut analys. Vid denna analys söker man systematiskt
att ta hänsyn till alla relevanta faktorer som påverkar
beslutet dvs även de som är svårformulerade och svåra att
kvantifiera. Detta görs genom att införa ett rangordnings-
förfarande där idealt sett beslutsfattarnas värderingar av
olika faktorer utgör grund för denna rangordning.

I praktiken genomförs en sådan analys i flera steg:

a) Strukturera problemet och ange handlingsalternativ och
effektivitetsmått (för att se hur väl alternativen sva-
rar upp mot önskade prestanda),

b) Ange konsekvens för de olika utfallen

c) Ange vilken preferens en beslutsfattare har för de olika
konsekvenserna

d) Göra en syntes av de föregående stegen vilken mynnar ut
i utsaga om vilket alternativ som förefaller lämpligast.

Denna typ av analysmetod benämns aggregativ enär den sam-
lar ihop alla påverkande faktorer till en enda. Detta ge-
nom att varje kriterium: kostnad, risk för allmänhet, risk
för arbetare osv viktas med ett värde, som är lika med ett
om just detta kriterium är det viktigaste och lika med 0 om
det är helt försumbart. Värdena däremellan karakteriserar
den preferens beslutsfattarna åsätter.

Det bör understrykas att optimering av en verksamhet ofta
görs omedvetet. I vissa fall kan det t o m vara optimalt
att inte göra någon optimeringsanalys alls - eftersom
konsekvenserna av ett handlande kan vara litet och en
optimeringsanalys i sig är så kostsam.

4. Kriterier i avfallssammanhang

Som grundläggande kriterium vad gäller skydd mot joniseran-
de strålning i avfallssammanhang har den ansvariga strål-
skyddsmyndigheten i landet antagit de principer ICRP angi-
vit. I samband med slutförvaring av högaktivt avfall upp-
kommer dock vissa svårigheter eftersom huvuddelen av detri-
mentet uppkommer vid tider då stråldoser är svåra att be-
räkna. För perioden till förslutning och för den omedel-
bara tiden efter förslutning är dock hantering av använt
kärnbränsle vad gäller skydd mot strålning ett konven-
tionellt strålskyddsproblem.
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Optimering i avfallssamnanhang har berörts av ICRP i publi-
kation ICRP 46. Där har angivits fyra olika nivåer för
vilka optimeringsprincipen kan utnyttjas.

1) Jämförelse av olika utformningsalternativ t ex ett
slutförvar.

2) Jämförelse av olika hanteringsalternativ t ex solidi-
fiering i betong kontra bitumen.

3) Jämförelse av olika hanteringssystem t ex upparbetning
kontra direkt deponering

4) Jämförselse av totala systemlösningar inkluderande kon-
ditionering, transport, lagring och slutförvarsalterna-
tiv.

Ett problem i sammanhanget är dock att ICRP ej ger vägled-
ning för hur optimering skall användas för fall där osä-
kerheterna, vilket är fallet då händelser långt in i fram-
tiden beaktas, blir oöverblickbara.

Ett kriterium skulle då kunna vara att utgå från ICRP's fi-
losofi och anta en för alla tider oföränderlig biosfär.
Detta skulle leda till att optimeringsprincipen enligt
tidigare kan utnyttjas.

I samband med granskningen av KBS-3 angav dock strålskydds-
institutet att i avfallssammanhang kan även den globala
radiologiska risken sättas i perspektiv genom att jämföra
inflödet av radioaktiva ämnen till biosfären från slut-
lagret med den naturliga omsättningen.

Ett sådant accceptanskriterium skulle då baseras på "att
varje års verksamhet" inte skall tillåtas ge ett långsik-
tigt inflöde av farliga ämnen till biosfären som är större
än en bråkdel av motsvarande mängd farliga ämnen med lik-
artad farlighetspotential som naturligt omsätts i bios-
fären. Vid bedömningen av hur mycket som omsätts i bios-
fären bör man utgå från dels en markyta motsvarande den be-
aktade nationens yta, dels att utsläppet inte bör vara
större än en given fraktion av den naturliga omsättning-
en.

I samband med granskning av KBS-3 konceptet fann också SSI
att det med viss trovärdighet kunde visas att redovisade
stråldoser för tiden närmast efter förslutning var riktiga
(dosen ej väsentligt underskattad). Detta föranledde in-
stitutet att vid detta tillfälle tillämpa ICRP's kriterier
för granskning av acceptansen för tiden fram till nästa is-
tid eller ca 10 000 år. För tidrymder längre än istider
satte institutet riskerna med avfallet i perspektiv genom
jämförelsen med den naturliga omsättningen av radioaktiva
ämnen i biosfären.
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5. Dagens strålskyddsfrågor

Inom strålskyddsverksamheten diskuteras en mängd frågor
vilka kan vara av intresse i avfallssanmanhang.

Ett aktuellt problem rör frågan om hur omedelbar risk skall
vägas mot intecknad framtida risk. I dagsläget utgår man
ifrån inom strålskyddet att risk son uppkommer för indivi-
der i morgon skall värderas på samma satt som de risker som
föreligger i dag.

Denna slutsats är lätt att nå fram till och delas av fler-
talet inom strålskyddsverksamheten. För risker som uppträ-
der mycket långt in i framtiden blir dock svaret svårare
att nå fram till. Problemet är att evolutionen förmodligen
medför att vi svårligen kan utvärdera vad en mottagen
stråldos innebär vid dessa tider utifrån skadesynpunkt.
Utveckling inom medicin- och teknikområdet kan innebära
att konsekvenserna av en exponering blir lägre eller kanske
helt försumbar.

Innebär detta att riskfaktorerna kan skrivas ner i fram-
tiden? Kan man göra ett totalt avbrott i faroanalysen
efter några hundra tusen år? Eller blir slutsatsen den
omvända? Är vårt ansvar för kommande generationer sådant
att vi skall skriva upp riskfaktorerna och ta mer hänsyn
till kommande generationer än till oss själva? Ett starkt
argument för denna senare tanke är att senare generationer
inte själva har accepterat att utsätta sig för denna risk
eller ens erhållit någon kompensation för den.

En annan fråga som livligt diskuteras inom strålskydds-
kretsar är: När blir en risk (sannolikhet för dödsfall) så
liten att denna inte längre behöver beaktas? Detta är dock
en fråga som inte lätt låter sig besvaras. Är risken kopp-
lad till en nyttig verksamhet kan högre risker accepteras
och tvärtom. Helt oberoende därav torde dock en mycket låg
risk för individer kunna accepteras utan närmare reflexion
om orsaken därtill. Denna risk ligger förmodligen i området
mycket mindre än en på miljonen. För strålskyddsområdet
skulle detta innebära att doser i området Sv och därunder
skulle kunna försummas. En sådan ansats påverkar konse-
kvensberäkningar för händelser långt in i framtiden.

Han måste dock som ett minimikrav alltid beakta möjligheten
att en individ kan exponeras från ett flertal källor. En
generell "de minimis" gräns som är tillämpbar för alla
verksamheter kan därför vara olämplig. I stället kan kanske
vissa undantagsregler accepteras som då kan väljas vara
giltiga för några begränsade verksamheter.

Andra frågor vilka berör avfallsområdet är t ex frågan om
hur osäkerheter skall beaktas i riskbedömningen, frågan om
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stora konsekvenser kan tillåtas OB sannolikheten är låg och
frågan hur en given risk värderas olika beroende på den rå-
dande totala situationen för en individ.

On en geaensan syn på dessa frågor kan bli följden av dis-
kussionerna är oklart i dagsläget. Arbetet inom strål-
skyddsverksaaheten strävar dock efter att nå en bred in-
ternationell saasyn på skyddet not joniserande strålning -
även vad gäller kriterier i avfallssaaaanhang.



- 114 -

Bilaga 6

OBEROENDE EXPERTIS

PH utarbetad inom SKI.

I denna promemoria diskuteras frågan OM av kärnkraftindu-
strin oberoende expertis inom landet.

Son ett notiv för att inrätta KASAH anförde statsrådet Dahl
i 1985 års energiproposition (prop. 1984/85:120 s 244) att
nämnden borde verka för uppbyggandet av från kärnkraftindu-
strin oberoende kompetens för granskning av industrins för-
slag och tillståndsansökningar enligt kärntekniklagen och
som stöd för utövande av statens s k övergripande ansvar
inom kärnavfallsområdet. I detta avsnitt görs en ansats att
diskutera olika problemställningar och ambitionsnivåer ned
anknytning till begreppet oberoende expertis.

I rättslig mening avses vanligen med begreppet oberoende
expertis att inga jävsförhållanden föreligger för de son,
på myndighetssidan såson handläggare eller konsulter, med-
verkar i prövningen av olika ansökningar från industrin.
Rekvisiten för jäv i rättslig mening är väl preciserade och
innefattar sådant som ekonomiskt beroende, närmare släkt-
skap, etc. Tolknings- och bedömningsfrågor kan ibland
uppstå huruvida tidigare anställning i eller expertuppdrag
för det sökande företaget eller detta närstående företag
utgör rekvisit för jäv.

I rättegångsbalken finns regler on jäv för domare i 4 kap
12 par. Dessa gäller såväl yrkesdomare son nämndemän och
specialistdomare i t ex expropriations- och vattennål.
Sanna regler gäller i förvaltningsdomstolar och även i
arbetsdomstolen och marknadsdomstolen, i vilka båda sist-
nämnda domstolar ledanöter utses av vissa intresseorganisa-
tioner. De företräder alltså vissa intressen men kan bli
jäviga om de personligen är berörda av målets utgång.

Om sakkunnig i rättegång, dvs person son behöver anlitas
för att pröva fråga vars bedömande kräver särskild fack-
kunskap finns en bestämmelse i 40 kap 2 par rättegångs-
balken:
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"Ej må den vara sakkunnig som till saken eller någondera
parten står i sådant förhållande att hans tillförlitlighet
därigenom kan anses förringad."

Observera den i förhållande till jävsreglerna för domare
mer allmänna formuleringen.

I annan myndighetsutövning än rättsskipning gäller ungefär
samma jävsregler för handläggare som för domare, men i för-
valtningslagen finns ett undantag:

"Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen
saknar betydelse."

40 kap 2 par rättegångsbalken saknar motsvarighet i för-
valtningslagen. Observera att en sakkunnig utanför myndig-
heten, vare sig han kallas konsult, expert eller något
annat, inte är handläggare i förvaltningslagens mening (om
han inte uttalar sig i tjänsten på någon annan myndighets
vägnar). Det finns alltså i myndighetsutövning enligt för-
valtningslagen inget rättsligt hinder från att anlita
sakkunnig som skulle kunna anses jävig.

I de juridiska prövningsförfarandet ingår klart definie-
rade partsroller: Varje part lägger fram de bevis som stö-
der den egna saken medan det är motpartens uppgift att ta
fram motbevis och peka på svagheter. I det vetenskapliga
prövningsförfarandet son behandlas närmare i det följande
kan rollerna vara mer komplicerade. Särskilt inom europeisk
naturvetenskaplig tradition finns krav på att forskaren
själv i sina vetenskapliga publikationer tar upp tänkbara
invändningar till kritisk prövning. Amerikansk samhälls-
vetenskaplig tradition torde å andra sidan ha mer inslag av
en rollfördelning som närmar sig det anglosaxiska rätts-
förfarandet: det är inte respondentens sak att peka på
svagheten i sina modeller och experimentella resultat, utan
detta faller i allt väsentligt på opponenten.

Eftersom all slags hantering och slutförvaring av kärnav-
fall kräver tillstånd enligt lag (kärntekniklagen) är det
självklart att prövningen av olika tillståndsärenden måste
ske med handläggare och med stöd av expertis som uppfyller
juridiska rekvisit på att vara ojäviga. Prövningen av till-
ståndsärenden för slutförvar av använt kärnbränsle och hög-
aktivt avfall innefattar emellertid en prövning av veten-
skaplig kvalitet och trovärdighet hos inlämnade säkerhets-
redovisningar som kan behöva gå långt utöver vad som är
vanligt i många andra förvaltningsrättsliga prövnings-
förfaranden. Motiven härför är följande:

- Säkerhetsanalyserna kan inte grundas på empiriska drift-
erfarenheter från befintliga anläggningar, med hänsyn
till att några sådana anläggningar inte finns och med
hänsyn till det långa tidsperioder in i framtiden säker-



- 116 -

hetsanalysen omfattar - tusentals till hundratusentals
Ar. Det gör att säkerhetsbedömningarna måste grundas på
olika typer av vetenskapliga modeller för analys och
beskrivning av de fenomen som förväntas bli styrande för
utläckage av radioaktiva ämnen till omgivningen i långa
tidsperspektiv.

- De vetenskapliga modellerna som används i säkerhetsana-
lysen, liksom de baskunskaper om olika kemiska och
fysikaliska fenomen modellerna bygger på befinner sig
fortfarande i ett skede av intensiv utveckling. Model-
lerna för säkerhetsanalys tillämpar kunskaper hämtade
från en rad olika vetenskapliga discipliner såsom
metallografi, fysik, kemi, geologi, hydrologi etc. De
frågor den tillämpade säkerhetsanalysen ställer har inte
alltid belysts i detalj i grundforskningssammanhang.
Säkerhetsanalys av slutförvar för kärnavfall såsom till-
lämpad vetenskap rör sig således till vissa delar i
forskningsfronten, vilket betonar behovet av prövning av
vetenskaplig kvalitet och trovärdighet.

- De svenska forsknings- och utvecklingsinsatserna sådana
de bedrivits framförallt inom olika KBS-projekten har
delvis befunnit sig i frontlinjen vad gäller interna-
tionell utveckling inom området. Detta, jämte tillgången
till ekonomiska resurser, har gjort det möjligt för KBS-
projekten att engagera en rad mycket kompetenta svenska
forskare inom aktuella områden, något som varit till stor
fördel för kvalitén på resultaten, men onekligen begrän-
sat myndigheternas tillgång till formellt ojävig exper-
tis inom landet.

Ovanstående faktorer gör det intressant att diskutera be-
greppen oberoende och allsidig vetenskaplig granskning i
samband med prövning av tillståndsärenden inom kärnav-
fallsområdet .

Säkerhetsanalys av slutförvar bygger som nämnts i stor
utsträckning på olika naturvetenskapliga modeller. (Pro-
blem rörande avsiktliga intrång i ett förvar får behandlas
på annat sätt.) Prövningen av en naturvetenskaplig modells
kvalitet och giltighet innefattar normalt flera olika mo-
ment såsom:

- Möjligheter att på formell - matematisk väg härleda
modellen ur grundläggande naturlagar och axiom.

- Modellens förenlighet med kända empiriska data.

När det gäller slutförvar av kärnavfall är det speciellt
viktigt att pröva modellernas giltighet när det gäller att
förutsäga förlopp över mycket långa tidsperioder och vilka
osäkerheter som är förknippade därmed. Den naturvetenskap-
skapliga kvalitets- och trovärdighetsprövningen bygger på
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att modeller och experimentella resultat framtagna av en
forskare eller forskargrupp kan verifieras genom oberoende
teoretiska analyser och experimentella undersökningar före-
tagna av andra forskare och forskargrupper. Det vetenskap-
liga kvalitetsprövningsförfärandet rymmer flera viktiga led
såsom:

- Intern granskning vid seminarier eller dylikt inom fors-
kargruppen eller forskningsinstitutionen innan resulta-
ten publiceras.

- Publicering av resultaten i ansedda vetenskapliga tids-
skrifter vilka anlitar framstående vetenskapsmän inom
respektive områden som granskare av insända arbeten
innan de antas för publicering.

- Framläggande av arbeten vid symposier och konferenser med
brett internationellt deltagande och där kritiska syn-
punkter kan behandlas vid formella och informella dis-
kussioner mellan forskare verksamma inom samma område.

- Översiktsartiklar i tidskrifter, handböcker och monogra-
fier där framstående forskare kritiskt sammanställer och
värderar kunskapsläget inom ett område.

Den individuella doktorsdisputationen är ett inslag med
lång tradition i denna vetenskapliga kvalitetsprövning.

Det är klart att den vetenskapliga kvalitetsprövningen
fungerar bäst när det finns en mångfald högt kompetenta
forskare från olika länder och med olika bakgrund (grund-
forskning, tillämpad forskning) som aktivt bedriver forsk-
ning inom de relevanta områdena och som också aktivt deltar
i den vetenskapliga diskussionen. Eftersom utbildning av
kvalificerade forskare är tidskrävande tar det vanligen
något eller några årtionden innan en bred bas utvecklats
för den vetenskapliga kvalitetsgranskningen inom ett nytt
forskningsområde - något som säkerhetsanalys av slutförvar
får anses utföra. Den fullständiga vetenskapliga kvalitets-
granskningen är också i sig tidskrävande - det tar fem till
tio år, ofta längre (jmf Nobelprisen) innan nya vetenskap-
liga modeller och synsätt har genomlöpt de olika gransk-
ningsleden enligt ovan och därmed nått allmän acceptans i
forskarsamhället genom att man kunnat övertyga sig om st t
alla kritiska synpunkter blivit ingående belysta och
antingen har kunnat förkastas eller lett till modifiering-
ar i modeller och data.

Uppbyggandet av en bred bas för vetenskaplig kvalitets-
granskning kräver medvetna finansiella insatser för att
säkerställa en tillräckligt hög och allsidig kompetens inom
relevanta vetenskapliga specialiteer, särskilt om man öns-
kar tillgång till en sådan kompetensbas inom en viss tids-
rymd.
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I den förvaltningsrättsliga prövningen av ansökningar av
tillstånd for slutförvar rör använt kärnbränsle och kärn-
avfall kan samhället via sina myndigheter tillämpa olika
ambitionsnivå vad gäller oberoende och allsidig vetens-
skaplig kvalitetsprövning. En ambitionsnivå utgörs av en
huvudsakligen formell granskning av sökandens interna ve-
tenskapliga kvalitetskontroll, t ex

- att sökanden anlitat fristående forskningsinstitutioner,
t ex högskoleinstitutioner med högt vetenskapligt anse-
ende

- att åberopade modeller och resultat publicerats och ge-
nomgått ett eller flera led i ett inomvetenskapligt
granskningsförfarande enligt ovan.

En annan och högre ambitionsnivå innebär att ansvariga sam-
hällsorgan (myndigheter) medvetet bidrar till att bygga upp
en av kärnkraftindustrin oberoende kompetens, som dels
deltar i det löpande vetenskapliga arbetet och informa-
tionsutbytet, t ex genom utveckling av oberoende beräk-
ningsmodeller, dels utnyttjas som oberoende vetenskapliga
granskare vid den förvaltningsrättsliga prövningen av olika
tillståndsärenden. Uppbyggnaden av en sådan kompetensbas
kräver som nämnts att långsiktiga forskningsprogram läggs
ut på lämpliga institutioner, nationellt eller i interna-
tionellt samarbete.

Själva det förvaltningsrättsliga förfarandet kan i sin tur
utformas på olika sätt. Det i Sverige hittills tillämpade
förfarandet på kärnavfallsområdet anknyter mest till det
inomvetenskapliga prövningsförfarandet. Det har inneburit
att myndighrtssidans expertis, närmast i seminarieform och
i form av kritiskt granskande översiktsrapporter prövar
kvaliteten i sökandens tekniskt-vetenskapliga underlag. På
grundval härav får myndigheternas handläggare sammanställa
ett förslag till samlad bedömning och beslut i ärendet. Be-
slut fattas sedan i viktigare fall av organ där politiskt
förtroendevalda ingår.

En annan form för bedömningsförfarandet har mer anknytning
till den traditionella typen av domstolsförfarande. Då prö-
vas trovärdigheten hos sökandens underlag och expertis ge-
nom offentliga förhör ledda av en lagfaren domare och där
företrädare för motstående intressen, t ex naturvårdsfö-
reningar eller lokala intressegrupper, får föra talan,
biträdda av sina experter. De statliga expertmyndighetemas
roll torde i sådana prövningsförfaranden närmast kunna jäm-
föras med "allmänna åklagare", dvs statens organ för att
säkerställa en allsidig och ingående granskning av sökan-
dens underlag, oberoende av vilka argument och resurser
företrädarna för motstående intressen kan uppbåda. Domaren
biträds vanligen av en lämpligt sammansatt nämnd för att
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väga saunan vad son koralt fram under domstolsförhandling-
arna och för att formulera d oas t olens ställningstagande.

Vilken anbitionsnivå soa sanhället/staten väljer för att ha
egen tillgång till av sökande oberoende expertis för veten-
skaplig kvalitetsgranskning är i princip oberoende av vil-
ken modell aan väljer för det förvaltningsrättsliga pröv-
ningsförfarandet. Likaså krävs hög kompetens hos berörda
myndigheter för att leda och genoaföra granskningsproce-
duren och sammanställa resultaten.



- 120 -

Bilaga 7

MELLANLAGRING - HUR LÄNGE?

PM utarbetad inom SKN.

1. Inledning

Enligt nu gällande planering i Sverige kommer det använda
kärnbränslet att placeras i sitt slutförvar under perioden
2020-2050. Eftersom bränslet urlastats ur reaktorerna mel-
lan 1975 och 2010 kommer bränsleelementen att ha mellan-
lagrats i genomsnitt ca 40 år.

Kärnbränslenämnden begärde i början av 1985 att SKB skulle
redovisa hur ändringar i tidplanen för slutförvaringen på-
verkar planering, säkerhet och kostnader. En sådan redo-
visning har bl a betydelse för nämndens bedömning av den
avgift på kärnkraftsgenererad elenergi som tas ut och fon-
deras för att finansiera de framtida kostnaderna för av-
fallshanteringen. Utredningen skulle baseras på KBS-3-sys-
temet för hantering och slutförvaring eftersom detta var
det mest genomarbetade underlag som fanns tillgängligt för
den begärda redovisningen. Tidplanen skulle varieras från
den kortaste möjliga till en som innefattade 100 års
mellanlagring. Den begärda redovisningen lämnades i decem-
ber 1985.

I det föjande sammanfattas mellanlagringstidens betydelse
för olika aspekter av avfallsarbetet.

2. Teknik och säkerhet

Den helt dominerande metoden för mellanlagring av använt
kärnbränsle är lagring i vattenbassänger. Vattnet kyler
bränslet och skärmar av strålningen så att den inte tränger
ut till omgivningen. Denna metod är särskilt lämplig för
sådant bränsle som använts i vattenkylda reaktorer eftersom
detta bränsle är konstruerat att tåla vatten av högt tryck
och temperatur. Korrosionen, vattnets påverkan på materia-
len i bränslet, korrosionen, utvecklas mycket långsammare
vid den temperatur vattnet har i bassängerna än vid den
temperatur det har i reaktorerna. Man har hittills inte
observerat några korrosionsangrepp av betydelse under de
lagringstider på upp till 20 år som hittills nåtts för
kraftreaktorbränsle och man förutser inte några allvarli-
gare skador vid väsentligt längre lagring i vatten.
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Det har trots detta diskuterats att på längre sikt överföra
bränsle från bassänglagring till lagring i ett torrt,
strålskärmat, luftkylt utrymme. En sådan lagring skulle
eliminera risken för korrosionskador och sänka driftkost-
naderna. Sådan lagring har ännu inte utvecklats i indus-
triell skala, men bedöms inte vara förenad med några pro-
blem. I bl a Västtyskland avser man att mellanlagra använt
kärnbränsle i torra förvar.

En långvarig mellanlagring är sålunda ett tekniskt och
säkerhetsmässigt möjligt alternativ som handlingslinje i
arbetet med slutförvaring av använt kärnbränsle.

Eftersom kärnbränslets aktivitet och restvärme avtar med
tiden kan en långvarig mellanlagring vara önskvärd därför
att den skulle underlätta de efterföljande åtgärderna för
slutförvaringen. Enligt SKBs bedömning blir dock skillna-
derna inom det studerade tidsintervallet alltför obetydliga
för att få någon avgörande inverkan på valet av mellanlag-
ringstid.

3. Ekonomi

Kostnaderna för arbetet med att ta hand om och slutförvara
kärnkraftens avfall skall enligt det svenska finansierings-
systemet betalas av de abonnenter som tillgodogör sig den
el som genereras av kärnkraften. Finansieringen sker genom
att avgifter tas ut på elenergin från kärnkraften. Avgif-
terna fonderas och förräntas hos riksbanken, varefter uttag
görs från fonderade medel efterhand som kostnaderna upp-
kommer. Mellanlagringstidens längd får betydelse för fi-
nansieringssystemet på flera sätt. De totala kostnaderna i
fast penningvärde kan bli olika vid olika mellanlagringsti-
der. Förräntningens bidrag till finansieringen blir större
om de stora uttagen från fonden senareläggs. En utsträckt
mellanlagring medför krav på att samhället under tiden
bevarar kapitalet intakt och förräntar det i takt med för-
ändringarna i penningvärdet.

SKB har i sin utredning studerat hur de totala kostnaderna
varierar när tidplanen varieras. I den mest komprimerade
tidplanen startar slutförvaringen år 2005, i den mest ut-
sträckta år 2080. Totalkostnaden beräknas i det första
fallet bli 19 300 Mkr, och i det senare fallet 19 000 Nkr,
(räknat i 1985 års penningvärde). Skillnaden i kostnader är
alltså obetydlig i ett fast penningvärde.

Avgiften är år 1986 1,9 öre/kWh, varvid avgiftsberäkningen
baserats på nu gällande tidplan, d v s start av slutför-
varingen år 2020. Av denna avgitt kan 1,0 öre/kVh hänfö-
ras till kostnader för mellanlagring och efterföljande
transporter och slutförvaring. Denna del av avgiften be-
höver höjas till 1,2 Öre/kVh om starten tidigareläggs till
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2005 och kan sänkas till 0,6 öre/kVh om starten uppskjuts
till 2080.

Mellanlagringstidens längd har alltså i det svenska syste-
met större inverkan på avgiftsuttaget än på totalkostna-
derna. Efter år 2010, när några avgifter inte längre kan
samlas in, ger en förlängning av mellanlagringen förbättra-
de finansieringsmöjligheter för slutförvaringen så länge de
fonderade medlen hålls intakta och ges en positiv real
förräntning. Figur 18 visar en bild från det svenska mel-
lagret för använt kärnbränsle (CLAB) vid Oskarshamnsver-
ket.

4. Planering

Ett av syftena med mellanlagringen är att skaffa tidsfrist
för de åtgärder som måste föregå slutförvaringen, t ex
fortsatta platsundersökningar, metodstudier och metodval,
detaljkonstruktionsarbeten på anläggningar och hjälput-
rustningar, platsval och lokaliseringsansökan samt be-
handling av tillståndsärendena hos myndigheter och re-
gering.

Under förutsättning att metodvalet begränsas till KBS-
3-utförandet bedömer SKB att slutförvaringen kan påbörjas
tidigast år 2005 och att det främst är platsvalet och de
efterföljande platsundersökningarna som är tidsstyrande.
En sådan forcering av arbetet skulle dock begränsa möjlig-
heterna att tillvarata resultat av den i andra länder på-
gående teknik- och metodutvecklingen. SKB anser därför att
den ursprungliga tidplanen med start av slutförvaringen år
2020 bör bibehållas men att det också är möjligt att sena-
relägga slutförvaringen-
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Bilaga 8

UPPARBETNING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

Använt kärnbränsle kan hanteras på tre olika sätt nämligen
slutförvaring utan upparbetning, långtidslagring utan att
ställning tas om upparbetning skall ske eller ej samt upp-
arbetning av avfallet.

Ändamålet med upparbetning av det använda bränslet är dels
att bättre hushålla med tillgängliga bränsleresurser, dels
att säkerställa en tillfredsställande behandling och slut-
lig förvaring av långlivade nuklider i kärnkraftens radio-
aktiva avfall. Återanvändning av vid upparbetningen avskilt
uran minskar det totala behovet av natururan, medan återfö-
ring av plutonium minskar behovet av såväl natururan, som
anrikningsarbete. Upparbetning av bränslet ger möjlighet
att ge det högaktiva avfallet en form som är tillräckligt
stabil för att det skall kunna förvaras avskilt från krets-
loppet i naturen under de mycket långa tider som krävs för
att de att de radioaktiva sönderfallet skall fortgå till en
ofarlig nivå.

De anläggningar för upparbetning av använt kärnbränsle som
nu är uppförda, under byggnad eller i planeringsskedet,
bygger alla på varianter av den amerikanska Purexprocessen.
I korthet omfattar huvudprocessen kapning av bränsleele-
menten, upplösning av bränslet i kokande salpetersyra, se-
paration av uran och plutonium från klyvningsprodukterge-
nom extraktion med ett organiskt lösningsmedel, separation
av uran och plutonium från varandra samt slutrening av uran
och plutonium.

Genom upparbetning av det använda bränslet uppdelas detta
huvudsakligen i fyra fraktioner innehållande uran, pluto-
nium, kapslingsavfall och högaktivt avfall. Vid processen
uppstår dessutom medel- och lågaktivt kärnavfall.

Vid sidan av huvudprocessen finns en rad hjälpsystem bl a
för behandling av lösningsmedel så att det skall kunna an-
vändas på nytt, återvinning av salpetersyra samt behand-
ling av gasburet och flytande avfall. Till allt detta krävs
en omfattande och avancerad teknik för processkontroll lik-
som för skydd av personalen.
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Det kapade materialet överförs till en upplösare, där uran-
oxiden med sitt innehåll av klyvningsprodukter och trans-
uraner löses upp i kokande salpetersyra. Kapslingsskrotet
blir kvar oupplöst och överförs till behållare för lagring
som medelaktivt avfall innehållande i zircaloykapslingen
bildad aktivitet och spår av bränslerester. Gasformiga
klyvningsprodukter, i första hand jod, krypton och tritium,
det senare som vattenånga, avgår till avgasen. I avgassys-
temet separeras joden från avgasen med alkalisk tvätt och
med speciella filter. Hetoder finns utvecklade för att se-
parera krypton från avgasen genom extraktion med fluorvä-
ten, lågtemperaturadsoption på aktivt kol eller kondensa-
tion i flytande kväve åtföljd av fraktionerad destination.
Även metoder att koncentrera tritium i processen har ut-
vecklats.

Lösningen med det i salpetersyra upplösta bränslet matas in
i ett system, där två i varandra olösliga vätskor, den ena
den salpetersura bränslelösningen, den andra ett organiskt
lösningsmedel, tributylfosfat, strömmar i motsatta rikt-
ningar under växelvis omblandning och avskiljning av vät-
skefaserna (motströmsextraktion). Uran och plutonium har
under rådande betingelser hög löslighet i det organiska
lösningsmedlet, medan lösligheten är mycket låg för klyv-
ningsprodukterna. Undantag är främst zirkonium och rute-
nium, som har en viss begränsad löslighet och därför på-
verkar de processbetingelser som behövs för att ernå önskad
renhet i den organiska produktströmmen. Den från systemet
utströmmande vattenfasen innehåller det högaktiva avfallet
som går direkt till behandlingsstegen för koncentrering och
förvaring. Efter grovreningen i det första extraktionsste-
get förs produktströmmen till ett nytt extraktionssteg, där
betingelserna justeras så att plutoniet överförs till en
kemisk form, som är i stort sett olösligt är oförändrad,
varför uran och plutonium separeras från varandra. Genom
ytterligare reningssteg uppnår såväl uranet som plutoniet
för återanvändning syftad renhet. Uranet föreligger slut-
ligen som uranylnitratlösning, som kalcineras till uran-
trioxid för transport till konvertering till uranhexaflou-
rid och förnyad anrikning. Plutoniet förvaras som plutoni-
umnit ra t lösning och överförs till plutoniumdioxid innan det
används för bränsletillverkning.

Den högaktiva avfallslösningen från upparbetningens första
steg innehåller 0,1 X av den ursprungliga uranmängden och
0,5 % av ursprunglig plutoniummängd samt nära nog den to-
tala mängden av klyvningsprodukter och övriga transuraner.

Efter omkring tio år överväger strålningen från de mer
långlivade klyvningsprodukterna strontium-90 och cesium-137
vilka har halveringstider om 29 och 30 år. Vissa transura-
ner är mycket långlivade t ex neptunium-237 med en halve-
ringstid på över 2 miljoner år och plutonium-242 med hal-
veringstiden 3380 000 år. Detta är skälet till att det
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högaktiva kärnavfallet måste hållas skilt från biosfären
under mycket lång tid, Lösningen indunstas och förvaras
/anligen en tid som flytande koncentrat i kylda och över-
vakade tankar. Efter lagring överförs det flytande högak-
tiva avfallet till fast form t ex i form av glas.

Den franska upparbetningsanläggningen vid La Hague har nu
upparbetat över 1 400 ton högutbränt oxidbränsle och under
1985 uppnått den nominella kapaciteten 400 ton/år. Den ge-
nomsnittliga individdosen vid anläggningen har sjunkit från
5,09 mSv år 1975 till 1,87 mSv under 1983. En översiktsbild
av upparbetningsanläggningen i La Hague ges i figur 19.

Plutonium kan till en del ersätta låganrikat uran i bränsle
för lättvattenrekatorer och således minska behovet av såväl
natururan som av anrikningsarbete. Tekniska metoder för be-
rikning av kraftreaktorbränsle med plutonium har utvecklats
fram till tillverkning i industriell skala (Mox-bränsle).
Plutoniumbränsle har provats i större skala och med hög
utbränning i bl a USA och Västtyskland.

0m den snabba bridreaktorn blir accepterad och kommersiellt
tillgänglig kommer upparbetning av dess bränsle att vara en
oundgänglig förutsättning för dess funktion. I den snabba
reaktorn omvandlas uran-238 successivt till klyvbart pluto-
nium-239, som efter upparbetning återförs i nytt bränsle.
Man beräknar att på så sätt kunna utnyttja 70 - 75 X av
uranet mot endast 1-2 % i lät tvattenreaktorn. Använt
bränsle från den snabba reaktorns innerhärd kommer att få
tre gånger så hög utbränning som lättvattenreaktorbränsle,
vilket ställer större krav vid transporter och upparbet-
ning. På grund av högre plutoniumhalter är upparbetningen
av bränslet för dessa reaktorer mera komplicerad än uppar-
betningen av plutoniumberikat bränsle för lä11vattenreak-
torer.
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Bilaga 9

PLUTONIUM I ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

Beskrivningen nedan grundar sig bl a på en promenoria son
Försvarets forskningsanstalt överlämnat till SKN.

I använt kärnbränsle SOD slutförvaras utan upparbetning
finns bl a Pu-239 (ca 1 X) med halveringstiden 24 400 år,
som kan användas för kärnvapenframställning. Utöver Pu-239
finns isotoperna Pu-240 med halveringstiden 6 500 år och
Pu-242 med halveringstiden 380 000 år. Vidare finns med
kortare halveringstider Pu-238 (88 års halveringstid) och
Pu-241 (14 års halveringstid).

Det har i Sverige förts en debatt om det plutonium son
finns i använt kärnbränsle med tiden kommer att renas och
bli av vapenkvalitet (en "plutoniumgruva"). Detta resone-
mang är missledande av följande skäl.

Plutonium avsett för kärnvapenändamål, vilket i huvudsak
innehåller isotopen 239, produceras i bränsle med mycket
låg utbränning (mindre än 1000 HVd/ton) dvs bränslet
bestrålas endast en kort tid i en reaktor. Bränslet i en
kraftreaktor utsätts för en mycket högre utbränning, ca
30 000 MVd/ton och däröver, och sammansättningen på det
bildade plutoniet är helt annorlunda än i vapenplutonium.
Anledningen till detta är att ju längre bestrålningen på-
går desto mer tillväxer isotopen Pu-240 och sedermera också
Pu-241 och Pu-242. Pu-240 och Pu-242 är icke önskvärda på
grund av att de ger en neutronbakgrund från spontan fis-
sion. En hög neutronbakgrund innebär att starten av neu-
tronkedjereaktionen, som styr den explosiva nukleära ener-
gifrigörelsen, inte kan kontrolleras. Från vapensynpunkt
försvåras därmed förutsägelser om funktion, styrka, till-
förlitlighet m m.

Plutoniet i avfallet från kraftreaktorer med hög utbrän-
ning blir definitionsmässigt aldrig av vapenkvalitet, dvs
det får aldrig tillräckligt låg neutronbakgrund. Först ger
isotopen 240 en från vapensynpunkt ej acceptabel neutron-
bakgrund och efter långa tider (mer än 10 000-tals år) blir
bidraget från isotopen 242 helt avgörande för neutronbak-
grunden .

I dag får det anses vara en allmänt accepterad uppfattning
att även plutonium av reaktorkvalitet går att använda för
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principiella begränsningar finns för de prestanda som kan
uppnås. Konstruktionen måste vara särskilt anpassad till
materialets speciella egenskaper, t ex neutronbakgrund.

I USA och med säkerhet i flera andra högteknologiska
länder, har under många år förekommit forsknings- och
utvecklingsarbete på laseranrikningsprocessen. Främst sägs
detta vara inriktat på urananrikning men arbete har före-
kommit och fortlöper alltjämt med tanke på att även ut-
nyttja denna metod för plutonium. För ca fem år sedan ledde
en intensiv debatt om detta förhållande till en lagstift-
ning i USA som där förbjuder utnyttjande av plutonium från
den civila sektorn för militärt bruk.

Ned lasermetoden kan man i teorin relativt enkelt skilja de
i massa mycket närliggande plutoniumisotoperna åt genom att
utnyttja små skillnader i deras optiska egenskaper. De van-
liga anrikningsmetoderna utnyttjar enbart skillnaden i iso-
topernas massor och är praktiskt omöjliga att använda för
plutoniumanrikning. I praktiken är det inte heller allde-
les enkelt med laser. Arbete har pågått i över 10 år och
man är i USA fortfarande på laboratoriestadiet eller håller
möjligen på att lämna det i fallet urananrikning.

Det svenska avfallet ingjutet i sina behållare och nedsänkt
i det svenska urberget kommer inte att vara i den form man
skulle önska sig för utgångsmaterial för laseranrikning.
Först måste plutoniet utvinnas med hjälp av ett flertal
mekaniska och kemiska processer. Det borde rimligen finnas
andra och enklare sätt att producera plutonium eller andra
önskvärda element om just det är vad framtida generationer
skulle vilja.

De analyser som gjorts beträffande möjligheten att slutför-
varet av använt kärnbränsle blir en "plutoniumgruva" visar
således att ett land som vill skaffa sig tillgång til Pu-
239 för kärnvapenändamål väljer andra vägar för detta, i
första hand genom korttidsbestrålning av uran i en kärn-
reaktor.
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Bilaga 10

ÖVERSIKT BETRÄFFANDE INTERNATIONELLA ORGANS VERKSAMHET
INOM KÄRNAVFALLSOMRÅDET

1. Allmänt

Det mellanstatliga samarbetet inom kärnavfallsområdet äger
främst rum i organ som bar anknytning till Förenta Natio-
nerna samt OECD och EG. Vissa andra internationella organ
av "non-governmental" typ är verksamma inom området. I det
följande lämnas en presentation av de viktigare organen med
uppgifter inom kärnavfallsområdet.

2. IAEA (International Atomic Energy Agency)

FNs internationella atomenergiorgan, IAEA, redovisar sitt
arbete bl a i rapporter från symposier, i tekniska rappor-
ter och som rekommendationer. Förberedande arbete inom IAEA
sker ofta i rådgivande kommittéer eller expertgrupper. Av-
sikten med denna del av IAEAs arbete är bl a att kartlägga
strålningsnivåer och effekter av kärnenergianvändning samt
att ge rekommendationer som kan tjäna som utgångspunkt för
nationella regler. Enligt Londonkonventionen från 1972 om
havsdumpning skall IAEA ange vilka typer av kärnavfall som
inte får dumpas samt utforma krav på kärnavfall som får
dumpas i havet.

Målet för IAEAs kärnavfallsprogram är att hjälpa medlems-
staterna att på ett säkert och effektivt sätt ta hand om
kärnavfallet. Det sker genom att organisera informations-
utbyte om kärnavfallsfrågor och genom att ge ledning och
teknisk assistans samt stödja forskning inom kärnavfalls-
området .

Det enda alternativ som IAEA har engagerat sig i vad gäller
högaktivt avfall är slutförvaring i djupa geologiska for-
mationer.

IAEA har utgivit ett antal viktiga dokument av betydelse
för kärnavfallsområdet, bl a riktlinjer för slutförvaring
under jord av kärnavfall, transportföreskrifter och strål-
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skyddsföreskrifter. Inom IAEA håller man f n bl a på med
att arbeta fram rapporter om acceptanskriterier för kärn-
avfall för slutförvaring i djupa geologiska formationer och
om internationella rekommendationer för underjordsförvaring
av högakt ivt kärnavfall.

3. NEA (Nuclear Energy Agency)

NEA (OECDs atomenergiorgan) har tre huvudsakliga mål för
sin verksamhet inom kärnavfallsområdet, nämligen

* befrämja studier för att förbättra basfakta av betydelse
för de nationella utvecklingsprogrammen inom kärnav-
fallsområdet,

* stödja forskning och utveckling inom kärnavfallsområdet
genom koordination av nationella aktiviteter och genom
att befrämja internationella projekt,

* förbättra den allmänna kunskapsnivån beträffande kärn-
avfallsfrågor.

Pör att nå dessa allmänna mål har NEA inrättat en särskild
kommitté för kärnavfallsfrågor (Radioactive Waste Manage-
ment Committee), som består av ledande experter från med-
lemsstaterna inom området. Denna kommitté stöds av ett
antal arbetsgrupper och tekniska kommittéer för särskilda
frågor.

NEA har således en särskild arbetsgrupp för koordineringen
av forskningen beträffande slutförvaring i geologiska for-
mationer under havet (Subseabed disposal). Deltagarländer
är England, Frankrike, Holland, Japan, Kanada, Tyskland,
USA och Schweiz. Belgien och Italien deltar som observa-
törer. Den dumpning till havs av radioaktivt avfall som
vissa medlemsländer utfört enligt Londonkonventionen från
år 1972 har skett under NEAs övervakning i enlighet med
regie** givna av IAEA.

Forskningsprogrammet i Stripa-gruvan i Sverige för under-
sökningen av kristallint bergs egenskaper med avseende på
deras lämplighet som förvaringsmiljö för högaktivt kärnav-
fall drivs också som ett internationellet samarbetsprojekt
inom ramen för NEAs verksamhet. Deltagande länder i Stripa-
projektet är Kanada, Finland, Frankrike, Japan, Sverige,
Schweiz och USA. Huvuduppgifter i projektet är studier av
sprickzoner, grundvattenkemiska studier, utveckling av un-
dersökningsmetoder samt av metoder för att försluta schakt,
tunnlar och borrhål.

NEA utger vidare ett antal översikter rörande kärnavfall
och dess slutförvaring. Exempel på sådana översikter är
Geological Disposal of Radioactive Waste, Longterm Mana-
gement of Radioactive Waste, Longterm Radiation Protection
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Objectives for Radioactive Waste Disposal samt Spent Fuel
Management-Experience and Options.

4. EG-kommissionen

EG-kommissionen skall enligt sitt mandat verka för sam-
ordnad forskning bland sina medlemsstater. EG arbetar med
en 12-årig långtidsplan, som revideras vart tredje år. EG
har ett eget forskningscentrum, JRC, (Joint Research
Centre), i Ispra, Italien. Kommissionen utvärderar fort-
löpande kärnavfallsforskningen och ger lägesrapporter inom
kärnavfallsområdet. Man stöder också forskning och utveck-
ling i medlemsstaterna i kärnavfallsfrågor och har för
detta en budget på ungefär 150 miljoner kronor per år.

Kommissionens första program, 1975-79, inventerade tänkbara
geologiska formationer för slutförvaring av högaktivt brän-
sle. Senare studier har arbetat med utvärderingen av dessa
förslag.

Det andra programmet, 1979-84, inkluderade alla aspekter av
avfallshantering. Laboratoriestudier har genomförts av
egenskaperna hos de tilltänkta formationerna under höga
tryck och temperaturer. Undersökningar har gjorts på granit
från England och Frankrike, lera från Belgien (Mol) och
Italien och salt från ASE-gruvan i Tyskland.

Det tredje programmet, 1985-89, innebär forskning kring fem
allmänna problemområden, bl a säkerhetsstudier och arbete
med gemensamma rekommendationer för avfallshanteringsstra-
tegier.

Bland de projekt som fortsätter kan följande nämnas.

MIRAGE (Migration of Radionuclides in the Geosphere) som
behandlar radionukliders kemi och spridning i olika geolo-
giska media.

PAGIS (Performance Assessment of Geological Isolation
systems) som gäller utvecklandet av en metodik för säker-
hetsanalys och tillämpning av denna på möjliga förlägg-
ningsplatser för slutförvar. Lera, granit, salt och
sediment på havsbotten är de typer av formationer som är
aktuella.

Försök skall under de kommande åren utföras vid pilotan-
läggningar i saltgruvan i Asse, Västtyskland, i lerlager
vid Mol i Belgien och i en geologisk formation i Frank-
rike. I figur 20 visas markområden studerade inom EGs pro-
gram och i figur 21 tidsprogram för underjordsundersökning-
ar.
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5. ICRP

Internationella strålskyddskommissionen ICRP (International
Commission on Radiation Protection) skiljer sig från ovan-
nämnda organ genom att den inte är anknuten till någon mel-
lanstatlig organisation.

ICRP grundades 1928 och har sedan dess utfärdat rekommenda-
tioner för strålskydd. Rekommendationerna har varit vägle-
dande för strålskyddsverksamheten i de flesta länder och
har en grundläggande betydelse för synen på strålskydd inom
internationella organisationer såsom IAEA, NEA/OECD och WHO
m fl.

ICRP har 1985 publicerat sin syn på strålskyddsprinciper
vid slutförvar av fast radioaktivt avfall, ICRP publication
46, Radiation Protection Principles for the Disposal of So-
lid Radioactive Waste.

Eftersom riskbedömningen vid avfallsförvaring gäller doser
till individer och populationer långt in i framtiden har
det inte utan vidare varit möjligt att applicera ICRPs
allmänna rekommendationer som givits i andra sammanhang.
Som exempel kan nämnas problemet med riskbegränsning, där
begreppet risk täcker dels risker från normalsituationen i
slutförvaret och dels risker från olika typer av olycks-
scenarier i framtiden som bara uppträder med viss sanno-
likhet.

6. Övriga organisationer

UNSCEAR (UN Scientific Committee on the Effects of Atomic
Radiation)

UNSCEAR är en stående kommitté under FNs generalförsamling,
tillsatt 1955 i syfte att rapportera dels de senaste veten-
skapliga rönen om biologiska risker till följd av strål-
ning, dels om människans totala strålningsmiljö. UNSCEAR
har ett nära samarbete med ICRP och UNSCEARs rapporter
utgör tillsammans med ICRPs de mest auktoritativa informa-
tionskällorna om strålningsrisker. Den senaste mycket om-
fattande rapporten utkom hösten 1982 med titeln Ionizing
Radiation Sources and Biological Effects.

IMP (International Maritime Organization)

INO har sin betydelse i kärnavfallssammanhang genom att
organisationen har sekretariatansvar för 1972 års konven-
vention om förhindrande av havsföroreningar till följd av
dumpning av avfall (den s k London-konventionen). Interna-
tionellt medför den s k London-konventionen inskränkningar
i länders rätt att dumpa radioaktivt avfall i haven. Det
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internationella atomenergiorganet, IAEA, skall enligt Lon-
don-konventionen specificera vad för slags radioaktivt
avfall som inte får dumpas. IAEA har gett specifikationer
som innebär att dumpning av klyvningsprodukter och övrig
aktivitet från upparbetnign av reaktorbränsle är förbjuden.
Konventionen förbjuder däremot inte dumpning av låg- och
medelaktivt kärnavfall och sådant avfall har vid ett antal
tillfällen dumpats i Atlanten i NEAs regi.

ISO (International Organization for Standardization)

Inom ISOs tekniska kommitté för kärnenergi har bildats ar-
betsgrupper, bl a för vissa standardiseringsfrågor inom om-
rådena transport av kärnbränsle, upparbetning av kärnbrän-
sle samt hantering av radioaktivt avfall. Inom den sist-
nämnda arbetsgruppen inriktas arbetet på standardisering av
mätmetoder för karakterisering av fast radioaktivt avfall.

Nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor (NKA)

Nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor (NKA) är ett
organ placerat under Nordiska ministerområdet. NKA driver
forskningsprogram och stöder informationsutbyte inom hela
kärnenergiområdet.

NKA har för perioden 1985-89 fem projekt inom området kärn-
avfallshantering:

* Modeller för säkerhetsanalys av slutförvar
* Geologi frågor i samband med slutförvar
* Nedläggning av kärntekniska anläggningar
* Transporter i samband med kärnbränslecykelns slutsteg
* Avfall vid reaktorhaverier

Övriga internationella organ

Bland övriga internationella organisationer, som har viss
verksamhet inom kärnavfallsområdet, kan nämnas WHO (FNs
världshälsoorganisation), som bl a utgivit en publikation
med titeln "Management of High-Level Radioactive Waste" år
1982. Europarådet har år 1985 avgivit en resolution (nr
847) beträffande hanteringen av kärnavfall efter att bl a
haft en hearing i frågan i Stockholm år 1984 med interna-
tionell expertis inom kärnavfallsområdet. International
Nuclear Law Association (INLA) har nyligen bildat en ar-
betsgrupp för kärnavfallsfrågor. Inom öststatområdet finns
ett internationellt organ, Council for Mutual Assistance
(CMEA) som bl a koordinerar forskning inom kärnavfallsom-
rådet.
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Bilaga 11

ÖVERSIKT BETRÄFFANDE NATIONELLA PROGRAM FÖR KÄRNAVFALL

1. Inledning

I det följande ges en översikt av ett antal länders program
för att lösa frågorna med det högaktiva kärnavfallet.

Ännu har inget land tagit en slutlig ställning till hur av-
fallet skall slutförvaras. Vissa länder, såsom Frankrike,
avser att upparbeta allt högaktivt kärnavfall medan andra
länder, såsom Sverige, avser att slutförvara kärnavfallet
utan att upparbetning sker. I många länder avses långvarig
mellanlagring 50-100 år ske av de använda kärnbränslet.
Endast länder med större kärnavfallsprogram redovisas.

2. Belgien

Inom Belgien är åtta kraftreaktorer i drift med den totala
kapaciteten 5,5 GW (1 GW = 1 000 MW) i elektrisk effekt.

Använt kärnbränsle lagras i bassänger vid reaktorstatio-
nerna. Belgiska kraftföretag har upparbetningskontrakt med
Cogcma i Frankrike på 540 ton. Avfall från upparbetningen i
Frankrike kan komma att sändas tillbaka till Belgien efter
1990.

Det högaktiva avfallet från upparbetning kommer att förgla-
sas och efter en lagringstid på 50 år deponeras i ett un-
derjordiskt förvar. Det är till ett lerlager under Mol
(Boom-formationen) som man koncentrerat intresset på då det
gäller placering av ett slutförvar för högaktivt avfall. I
samarbete med Euratom har man byggt ett underjordiskt labo-
ratorium på 225 m djup. Man skall där bl a undersöka korro-
sion av olika kapslingsmaterial för det förglasade avfal-
avfallet, migration av radionuklider i lera, hydrologi i
och omkring lerformationen, geotekniska frågor av intresse
för byggandet av förvaret, utformningen av förvaret och
buffert- och igenfyllnadsmaterial.
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Man har för avsikt att längre fram göra försöksdeponeringar
av förglasat högaktivt avfall och av plutoniumhaltigt av-
fall. En preliminär säkerhetsanalys över slutförvaring i
lerlagren vid Mol skall avlämnas 1988.

3. Finland

Pyra lättvattenreaktorer med den sammanlagda kapaciteten
2,3 GU elektrisk effekt är i drift i Finland. En utökning
av kärnkraftsprogrammet har diskuterats men kommer inte att
prövas förrän omkring år 2 000.

Använt kärnbränsle lagras i bassänger vid de två reaktor-
stationerna i Lovisa och Olkilouto. I slutet av 1984 lag-
rades sammanlagt ca 300 ton utbränt bränsle i bassängerna
vid de två stationerna. Använt kärnbränsle från de sovjet-
byggda reaktorerna vid Lovisa återsänds till Sovjetunio-
nen.

Ansvaret för hanteringen av radioaktivt avfall, liksom
kostnader, åvilar den som producerar avfallet. Enligt den
principdeklaration som regeringen antog 1983 skall kärn-
kraft företagen i första hand söka uppnå sådana överens-
kommelser att använt bränsle skickas utomlands för gott. Om
detta inte är möjligt, måste kraftföretagen ordna den
slutliga deponeringen på ett tillfredsställande sätt inom
landet. De båda kärnkraftbolagen TVO och IVO har gemensamt
bildat ett organ YJT som skall samordna forsknings- och ut-
vecklingsinsatserna rörande kärnavfallet.

Ett mellanlager för använt kärnbränsle är under byggnad vid
Olkiluoto. Det beräknas kunna tas i drift i slutet av 1987.
Detta mellanlager medför att besluten om den slutliga han-
teringen av det använda kärnbränslet inte behöver fattas
förrän om flera decennier. Huvudalternativen för detta
bränsle är upparbetning utomlands eller direktdeponering i
ett djupförvar i berggrunden. Enligt den nu aktuella pla-
nen för slutförvaring i Finland är huvuddragen följande:

* Under perioden 1986-92 utförs platsundersökningar inom
5-10 områden.

* 1993-2000 utförs detaljerade undersökningar inom 2-3
områden.

* År 2000 görs det slutliga platsvalet, följt av ytter-
ligare undersökningar.

* År 2010 skall arbetet ha framskridit så långt att
ansökningshandlingarna kan lämnas in till de till-
ståndsgivande myndigheterna för ett slutförvar med
tillhörande inkapslingsstation.

För deponering av låg- och medelaktivt avfall planeras
underjordiska förvar vid Lovisa och Olkiluoto. Förvaren
sprängs ut i berggrunden 50-100 m under markytan. De skall
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senare kunna utvidgas för att även ta emot avfall från
rivning av reaktorer. Enligt föreliggande tidplaner skall
förvaren kunna tas i drift 1992.

A. Frankrike

Frankrike har A3 kraftreaktorer i drift med totala kapaci-
teten 38 GW elektrisk effekt och ytterligare 2 GW är under
byggnad. Kärnkraft svarar för ca 65 X av elproduktionen.

Den mängd använt kärnbränsle som erhållits under årens lopp
har uppskattats till 8 000 ton från de gaskylda grafitmode-
rerade reaktorerna, som drivs med naturligt uran, och som
dominerade det franska kärnkraftprogrammet till att börja
med. Största delen av detta bränsle har upparbetats. Från
tryckvattenreaktorerna har hittills producerats ca 2 700
ton utbränt bränsle.

0m kärnkraftutbyggnaden sker i den takt man nu planerar
skall ca 60 GW vara i drift 1990 och 75 G\ år 2 000. Mäng-
den använt kärnbränsle skulle då totalt uppgå till ca
20 000 ton år 2 000.

Använt bränsle lagras i bassänger vid reaktorerna innan det
transporteras till upparbetningsanläggningarna. Lagringska-
paciteten vid upparbetningsanläggningen i La Hague är under
utbyggnad och kommer 1987 att uppgå till 8 000 ton uran.

Högaktivt avfall från upparbetningsanläggningen i Narcoule
förglasas och innesluts i behållare av rostfritt stål.
Dessa behållare lagras i 10 m djupa luftkylda hål i en un-
derjordisk betongkonstruktion vid anläggningen.

Agence National pour la Gestion des Dechets Radioactifs,
ANDRA, har bildats för att förbereda och genomföra lång-
tidslagring och deponering av radioaktivt avfall. Kostna-
den för verksamheten tas ut av kraft företag och andra som
producerar avfallet.

I den franska politiken ingår upparbetning av använt
kärnbränsle. Plutonium och uran som därvid utvinnes skall i
första hand återföras för drift av tryckvattenreaktorer,
eftersom den tidigare förutsedda kraftiga expansionen av
bridreaktorprogrammet ej kommit till stånd.

Den första stora upparbetningsanläggningen, UP1 vid Mar-
coule, som sedan starten 1958 upparbetat ca 2 000 ton
bränsle från gaskylda reaktorer, har försetts med en ny
mottagnings- och avkapslingsanläggning, varigenom kapa-
citeten ökats till ca 800 ton uran per år. Bränsle från de
franska gaskylda reaktorerna skall i fortsättningen gå ute-
slutande till Marcouleanläggningen, medan La Hague endast
skall upparbeta lättvattenreaktorbränsle. UP2-anläggningen
vid La Hague, som togs i drift 1967 för upparbetning av
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bränsle från gaskylda reaktorer, kompletterades 1976 med en
ny förbehandlingsdel så att även oxidbränsle från tryckvat-
tenreaktorer kunde tas omhand. Den nominella kapaciteten är
400 ton uran per år men har i praktiken varit lägre. För
närvarande befinner sig La Hague-anläggningen i ett inten-
sivt byggnadsskede. En helt ny upparbetningsfabrik, UP3A,
med kapaciteten 800 ton uran per år skall starta 1988-89
och den gamla UP2-anläggningen skall kompletteras så att
kapaciteten ökas till 800 ton uran per år 1990.

Det är flera typer av geologiska formationer, som kan
tänkas bli aktuella vid förläggning av ett slutförvar för
högaktivt avfall, nämligen granit, gnejs, salt, skiffer och
lera. Fältundersökningarna har hittills huvudsakligen in-
riktats på graniter, men man har nu valt ut ett område för
vardera granit, lera, skiffer och salt där geologiska un-
dersökningar skall påbörjas. Man planerar att bygga ett
underjordslaboratorium. Enligt planerna skall man i början
av 90-talet ha avslutat och redovisat resultaten av ett om-
fattande försöksprogram. Därefter kan man besluta om den
aktuella platsen är lämplig för slutförvaring. I så fall
byggs den underjordiska försöksanläggnngen om till ett na-
tionellt slutförvar.

När det gäller tiden fram till deponering i slutförvar stu-
derar man olika alternativ. Ett förslag är att förvara det
förglasade avfallet under luftkylning ovan jord i 30 år.
Det leder till ganska hög temperatur nere i slutförvaret

(upp emot 140°C). Ett annat alternativ är att man förvarar
avfallet ovan jord mycket längre, ända upp till 200 år. Mer
av aktiviteten har då avklingat och slutförvaret kan göras
betydligt mindre. Ett tredje alternativ är att man redan
från början placerar avfallet i slutförvaret, men utformar
det så att det blir luftkylt och alltså öppet och åtkomligt
under mycket lång tid. Man skulle då slippa mellanlagring
ovan jord.

Slutförvaring av förglasat högaktivt avfall från uppar-
betning på stort djup i en lämplig geologisk formation på
land är således huvudalternativet för lösningen av proble-
met med det högaktiva kärnavfallet i Frankrike.

Frankrike deltar även i det internationella samarbetet inom
OECD/NEA rörande slutförvaring i sediment på havsbotten.

5. Japan

Japans kraftiga importberoende när det gäller energiråva-
ror har medfört att landet satsat stort på kärnkraft.
Kärnkraft omfattande 24 GV i elektrisk effekt per år är i
drift och ytterligare ca 11 GV är under byggnad eller
beställd. Kärnkraften svarar för ca 24 % av elproduktionen
i landet.
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De kända inhemska uranfyndigheterna i Japan är små. För att
minska beroendet av utlandet går därför den japanska bräns-
lecykelpolitiken ut på att upparbeta använt kärnbränsle och
återföra därvid utvunnet uran och plutonium. Återanvänd-
ni ngen skall till att börja med ske i termiska reaktorer
och på längre sikt i snabba bridreaktorer.

Den totala mängden använt kärnbränsle som producerats i
Japan uppgår till ca 4 500 ton. Använt kärnbränsle lagras
f n i vattenbassänger vid reaktorstationerna.

Den japanska regeringen har ansvaret för slutförvaringen av
radioaktivt avfall. Kostnaden därför skall bäras av kärn-
kraftindustrin.

Den inhemska upparbetningsanläggningen vid Tokai Mura
räcker ej till för upparbetning av använt kärnbränsle. De
japanska kraftföretagen har därför slutit kontrakt på
upparbetning av ca 4 600 ton använt bränsle i utländska
upparbetningsanläggningar (Sellafield i Storbritaninen och
La Hague i Frankrike). Avfallet från upparbetningen skall
enligt kontrakten återsändas till Japan.

En större upparbetningsanläggning (800 ton/år) skall byggas
av JNFS (Japan Nuclear Fuel Service). Anläggningen beräknas
kunna komma igång omkring 1995 vid Rokkashomura på norra
Honshu. För den nya anläggningen spelar erfarenheter från
den mindre upparbetningsfabriken vid Tokai Mura stor roll.

I anslutning till den nya upparbetningsanläggningen plane-
ras ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle med
kapaciteten ca 3 000 ton att tas i drift omkring år 1991.

Det högaktiva avfallet skall solidifieras och långtidslag-
ras i luftkylda utrymmen. Ett lager skall byggas vid
Rokkashomura för solidifierat högakt ivt avfall från uppar-
betning av japanskt använt kärnbränsle inom landet och
i utlandet.

Preliminära geologiska undersökningar har identifierat
lämpliga slutförvaringsplatser för högaktivt avfall i gra-
nit-, basalt-, tuff- och skifferformationer. I det fortsat-
ta arbetet räknar man också med att bygga en underjordisk
försöksanläggning i en lämplig formation för att bl a
studera effektiviteten hos de olika barriärerna. Anlägg-
ningen för slutförvaring av högaktivt kärnavfall väntas
inte tas i drift förrän efter år 2015.

Japan deltar också i OECD/NEAs utvecklingsprogram rörande
deponering i djuphavssediment.
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6. Kanada

Kanada har 16 kärnkraftverk med totala kapaciteten 10 GV
elektrisk effekt i drift och ytterligare 7 enheter på to-
talt ca 6 GV under byggnad eller beställda. Samtliga är av
den inom landet utvecklade CANDU-typen. Kärnkraften svarade
1984 för ca 12 X av elproduktionen.

Använt kärnbränsle lagras f n i bassänger vid reaktorsta-
tionerna. Sedan ett tiotal år tillbaka pågår fullskaleför-
sök med torrlagring av använt kärnbränsle i betongcylind-
rar vid Vhiteshell Nuclear Research Estabishment i Manito-
ba.

AECL (Atomic Energy of Canada Ltd) är den federala organi-
sation som har ansvaret för Kanadas kärnkraftprogram. AECL
svarar också för forsknings- och utvecklingsprogrammet
rörande förbehandling och slutförvaring av kärnbränsle-
avfall, medan det delstatsägda kraftföretaget Ontario Hydro
har ansvaret för mellanlagring och transport av använt
kärnbränsle. Ansvaret för den slutliga förvaringen av av-
fallet åvilar provinsregeringen och den federala rege-
ringen.

Kanada håller frågan öppen om upparbetning eller direkt-
deponering av bränslet och utför utvecklingsarbeten för
båda alternativen.

De kanadensiska arbetena i samband med slutförvaring av
använt kärnbränsle (eller ev förglasat högaktivt avfall
från upparbetning) är huvudsakligen inriktade på förlägg-
ning av förvaret i urberg. Saltformationer och sedimentä-
ra lager har varit föremål för ganska begränsade under-
sökningar. Kanada deltar också i OECD/NEAs studier rörande
slutförvaring av högaktivt kärnavfall på havsbotten.

Omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser pågår.
Avsikten är att år 1988 bör myndigheterna lägga fram en
säkerhetsredovisning av ett utarbetat förslag till utform-
ning av ett slutförvar. Val av förläggningsplats blir en
viktig uppgift under 1990-talet. En demonstrationsan-
läggning skall sedan byggas på den utvalda platsen. Det
egentliga slutförvaret beräknas inte tas i drift förrän
efter 2010.

En central plats i utvecklingsarbetena under de närmaste
åren kommer att intas av Underground Research Laboratory
nära Vhiteshell i Manitoba. Ett omfattande experimentpro-
gram planeras vid laboratoriet som även avses kunna ut-
nyttjas av forskare från andra nationer, (se figur 22).

I programmet för kapslar i samband med slutförvaring ingår
olika metaller såsom rostfritt stål, nickellegeringar,
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koppar och titan men man studerar också keramisk material,
exempelvis oxider av aluminium, zirkonium och titan. Hu-
vudalternativet f n är en relativt tunnväggig metallbehål-
lare i vilken bränslestavarna placeras, varpå mellanrummen
fylls med smält metall och kornformigt material. Som buf-
fertmaterial mellan kapsel och berg är huvudintresset
knutet till bentonit och illit.

7. Schweiz

De fem lättvattenreaktorer som är i drift i Schweiz har
sammanlagt en kapacitet på 3 GV elektrisk effekt och yt-
terligare reaktorer för ca 2 GV är beställda. Kärnkraften
svarade 1984 för 35 X av elproduktionen. Drygt 500 ton
använt kärnbränsle har hittills producerats och siffran
beräknas stiga till ca 2 000 ton år 2 000. Använt kärn-
bränsle lagras f n i bassänger vid reaktorstationerna.

De schweiziska kraftföretagen har kontrakt med Cogema i
Frankrike och med BNFL i Storbritannien om upparbetning av
använt kärnbränsle. Kontrakten omfattar använt bränsle fram
till omkring 1990. Förglasat högaktivt avfall från
upparbetningen avses sändas tillbaka till Schweiz for depo-
nering.

Den schweiziska staten och kärnkraftföretagen har gemensamt
bildat Några (National Genossenschaft fur die Lagerung ra-
dioaktiver Abfälle) för att ta hand om det radioaktiva av-
fallet.

Enligt den schweiziska atomenergilagen skall kärnkraftföre-
tagen lägga fram en plan för slutförvaring av radioaktivt
avfall på ett tillfredsställande säkert sätt för att de
skall få driva kärnkraftverken efter ett visst datum.

Denna plan för slutförvaring som kraftföretagen enligt den
schweiziska atomenergilagen är skyldiga att framlägga för
att fortsättningsvis få driva reaktorerna publicerades av
Några i början av år 1985. Man förutser i utredningen två
typer av slutförvar: ett för låg- och medelakt ivt avfall
och ett för högaktivt avfall och för långlivat alfa-avfall.

Enligt planen skall det låg- och medelaktiva avfallet
placeras ingjutet i cement eller i asfalt i underjordiska
silos på minst 750 m djup. Det högaktiva avfallet och lång-
livat alfaaktivt avfall läggs i ett förvar i granit på ca
1 200 m djup (se figur 23). Huvudalternativet i utredningen
är upparbetning av använt kärnbränsle och förglasning av
det högaktiva avfallet. Direktdeponering av använt kärn-
bränsle diskuteras dock också i ett kortare avsnitt.

Det förglasade högaktiva avfallet innesluts i stålbehållare
som omges av tätpackad bentonit. Säkerhetsanalysen uppvisa-
de mycket låga doser till befolkningen i omgivningen.
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Några huvudpunkter i de nuvarande planerna för slutförvaret
är följande: 1987-88 sammanfattning och utvärdering av de
regionala undersökningarna, 1988-95 detaljundersökning av
en eller flera möjliga förläggningsplatser, 1995-2010
sänkning av provschakt, 2020 idrifttagning av slutförva-
ret.

I det fortsatta utvecklingsarbetet intar den underjordiska
försöksstationen i en granitformation vid Grimsel i Alperna
en central plats. Omfattande försök skall där utföras rö-
rörande bl a berghållfasthet, tektonik,, hydrologi och
migration.

Ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall planeras bli
färdigställt under 1990-talet. I väntan på detta förvar
beslutades i början av 1985 att ett mellanlager skulle byg-
gas vid Vurenlingen så snart som möjligt.

Frågan om ett mellanlager av s k Castortyp för högaktivt
kärnavfall övervägs.

Schweiz deltar i NBAs Subseabed Working Group men har inga
egna undersökningar i gång inom detta område.

8. Sovjetunionen

Sovjetunionen har ett omfattande kärnkraftprogram med en
elektrisk effekt uppgående till 27 GV. Utöver kärnreak-
torer för elproduktion finns kärnreaktorer för fjärrvär-
meändamål. Omkring år 2 000 beräknas för kärnkraft en
installerad effekt om ca 70 GV.

Sovjetunionen satsar på upparbetning av använt kärnbränsle.
Härvid tillvaratas kvarvarande uran och nybildad plutonium
för återanvändning i snabba bridreaktorer.

F n byggs kapaciteten ut för mellanlagring av det använda
kärnbränslet för tidsperioden 10 till 15 år, då utbyggnaden
av bridreaktorer ej gått så fort som förväntat.

Det högaktiva avfallet sort erhålls vid upparbetning av an-
vänt kärnbränsle avses föiglasas och slutförvaras i djupa
geologiska formationer.

9. Storbritannien

Den installerade kärnkraften i Storbritannien uppgår till
10 GV elektrisk effekt. Ytterligare 3,3 GV är under byggnad
och 1,2 GV beställd. Gaskylda reaktorer dominerar nästan
helt. Kärnkraften svarar för ca 17 % av elproduktionen.

Den totala mängden använt kärnbränsle som producerats i
Storbritannien har uppskattats till ca 26 000 ton. Lag-
ringen av använt bränsle vid reaktorerna sker i vattenkylda
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bassänger utom vid en reaktorstation där man använder torr-
lagring med luftkylning.

Upparbetning av använt kärnbränsle från de gaskylda reak-
torerna har utförts vid Seilafield-anläggningen (tidigare
kallad Vindscale) sedan 1952. 20 000 ton bränsle har
behandlats vid Sellafield. Oxidbränsle från AGR-reak-
torerna och lättvattenbränsle från utländska reaktorer lag-
ras i Sellafield i väntan på att den nya upparbetningsan-
läg: lingen blir klar. Lagringen sker i vattenbassänger.

Department of the Environment (DOE) svarar för den allmän-
na inriktningen av verksamheten på avfallsområdet. DOE och
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, fastlägger
gränsvärden och ger utsläppstillstånd. Ministry of Defence
har ansvaret för avfallet, som produceras inom det militä-
ra programmet. Nuclear Installations Inspectorate är den
tillståndsgivande myndigheten. RVMAC (Radioactive Waste
Management Advisory Committee) är ett rådgivande expert-
organ till regeringen. National Radiological Protection
Board (NRP8) är ett rådgivande organ till regeringen som
bl a utför säkerhetsanalyser.

Forsknings- och utvecklingsarbetet på avfallsområdet utförs
till stor del av UKAEA (United Kingdom Atomic Energy Autho-
rity), BGS (British Geological Survey) och NIREX (Nuclear
Industry Radioactive Vaste Executive); det senare främst då
det gäller låg- och medelaktivt avfall.

Den brittiska strategin rörande använt kärnbränsle och
radioaktivt avfall är följande: Upparbetning av använt
kärnbränsle, återföring av utvunnet plutonium till snabba
bridreaktorer eller till andra typer av reaktorer, för-
glasning av högaktivt avfall, långtidslagring av det för-
glasade avfallet (slutförvaring skjuts på framtiden),
marknedgrävning eller havsdumpning av lågaktivt avfall och
kortlivat medelaktivt avfall samt deponering av långlivat
medelaktivt avfall i relativt ytnära förvar.

Vid Sellafield pågår dels en ganska genomgripande om- och
tillbyggnad av de befintliga upparbetningsanläggningarna,
dels uppförandet av enhelt ny anläggning för upparbetning
av oxidbränsle, benämnd THORP (Thermal Oxide Reprocessing
Plant).

Nya lagringsbassänger har byggts för såväl Magnox-bränsle
(uranmetall) som för oxidbränsle från AGR-reaktorerna. En
ny, effektivare behandlingsanläggning för flytande avfall
skall kraftigt reducera de radioaktiva utsläppen till
omgivningen. En förglasningsanläggning, baserad på den
franska AVM-metoden, är under uppförande och beräknas kunna
tas i drift 1989.
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Det största projektet vid Sellafield är dock THORP. Denna
anläggning skall upparbeta anrikat oxidbränsle från AGR-
reaktorer och från lättvattenreaktorer. Två lagringsbas-
sänger, vardera med kapaciteten 1 000 ton uran, är under
byggnad. Hela den nya upparbetningsanläggningen skall
enligt nuvarande planer stå klar 1990 och kunna börja köra
aktivt material år 1991. Den byggs för kapaciteten 1 200
ton per år.

Det förglasade, högaktiva avfallet kommer att lagras, i
minst 50 år före deponering. En lagringsanläggning för
8 000 behållare uppförs i anslutning till den ovan nämnda
förglasningsanläggningen. Behållarna kyls med luft genom
naturlig konvektion. Kapaciteten tackar behovet fram till
år 2 000.

Före slutförvaringen räknar man med att förse avfallskol-
lina med en yttre kapsel. Man har undersökt två alternativ:

* en relativt tunn kapsel av mycket korrosionsbeständigt
material såsom titan- eller nickellegeringar,

* en mera tjockväggig kapsel i ett billigare, mindre
korrosionsbeständigt material såsom stål eller gjutjärn.

Den brittiska regeringens strategi rörande deponering av
högaktivt avfall har medfört att de tidigare fältundersök-
ningarna, som huvudsakligen var inriktade på förläggning av
slutförvaret i granit, praktiskt taget har upphört.

Under året har dock en engelsk parlamentskommitte avgivit
en rapport om kärnavfallsfrågorna. I rapporten föreslås
bl a att forskning på en experimentanläggning för djupt
geologiskt förvar startas snarast. Vidare föreslås i rap-
porten att frågan om byggandet av upparbetningsanläggningen
THORP ytterligare övervägs. Detta senare förslag har dock
inte accepterats av den engelska regeringen.

DOE (Department of the Environment) har tagit initiativet
till en pågående studie som skall jämföra slutförvaring på
land och i havet.

Storbritannien deltar också mycket aktivt i NEAs interna-
tionella program rörande slutförvaring i djuphavssediment.

10. USA

USA har med 78 GW elektrisk effekt kärnkraft det största
kärnkraftprogrammet i världen. Andelen elkraft från kärn-
energin är dock endast ca 15 %. Baserat på de anläggningar
som nu är i drift eller under byggnad kan man uppskatta att
kärnkraften kommer att svara för ca 20 % av elproduktionen
under 1990-talet.
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Huvuddelen av det använda bränsle som hittills uppkommit
vid kärnkraftproduktionen i USA lagras i bassänger vid
kärnkraftverken. Totalt rör det sig om ca 11 000 ton brän-
sle. Endast en mindre mängd bränsle, ca 650 ton, har tidi-
gare upparbetats 1966-72 i West Valley, New York State. Det
högaktiva avfallet från upparbetningen lagras f n i flytan-
de form och man bygger en anläggning för att solidifiera
detta i glas. Anläggningen beräknas tas i drift 1987.

Högaktivt avfall har också producerats inom det militära
programmet i USA. Det har i regel lägre aktivitetsinnehåll
än avfallet från den civila programmet men det har en sådan
värmeutveckling och är så långlivat att det måste slutför-
varas på samma sätt som övrigt högaktivt avfall eller brän-
sle.

För militärt s k TRU-avfall byggs i en saltformation i
södra New Mexico den s k VIPP-anläggningen (Waste Isolation
Pilot Plant). Det är en experimentanläggning för slutförva-
ring, som beräknas kunna börja ta emot avfall 1989.

Kongressen i USA antog i december 1982 den s k Nuclear
Waste Policy Act. Lagen fastslår att den federala rege-
ringen har ansvaret för slutförvaringen av högaktivt av-
fall och använt kärnbränsle. Det åligger DOE (Department of
Energi) att planera och bygga slutförvaret.

Ett första slutförvar skall enligt lagen kunna börja an-
vändas senast 1998. I lagen ges detaljerade anvisningar
för ansvarsfördelning, finansiering, reglering och genom-
förande. Kostnaden skall täckas med en avgift på kärn-
kraften.

I USA finns detaljerade regler från NCR (Nuclear Regulatory
Commission) och EPA (Environmental Protection Agency) för
kriterier i samband med slutförvaringen av kärnavfallet.

Den amerikanska avfallsstrategin innebär att använt kärn-
bränsle och solidifierat högaktivt avfall från upparbet-
ning skall deponeras i förvar i stabila geologiska forma-
tioner.

Det är i första hand salt-, basalt- och tuff-formationer
som varit föremål för det största intresset. Undersökning-
ar pågår dock även i områden med kristallina bergarter,
framt i östra delen av landet; lerskiffer och andra sedi-
mentära bergarter har också undersökts.

1976 påbörjade DOE (Department of Energy) undersökningar
för val av lämplig förläggningsplats för ett slutförvar. I
februari 1983 presenterades en lista på nio platser. Sju av
dessa gäller salt, bl a Deaf Smith i Texas. Hanford i sta-
ten Washington är en basaltformation och Yucca Mountain i
Nevada består av tuff. Preliminära säkerhetsrapporter har
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utarbetats för dessa nio möjliga förläggningsplatser och
DOE har rekommenderat att Deaf Smith, Hanford och Yucca
Mountain skall bli föremål för mer detaljerade undersök-
ningar inför det slutliga valet av förläggningsplats för
det första förvaret. De första provschakten skall börja
sänkas under 1986 och en slutlig säkerhetsanalys avlämnas
1990. Presidenten skall avlämna en rekommendation i plats-
valsfrågan till kongressen i början av 1991. Ansökan om
tillstånd att genomföra projektet på den av kongressen
fastlagda platsen inlämnas till NRC i mitten av 1991 och om
tillstånd erhålles i mitten av 1993 kommer förvaret enligt
denna tidplan att kunna börja tas i drift 1998. Försvarets
kapacitet uppgår till 70 000 ton uran i utbränt bränsle
eller solidifierat högaktivt avfall från upparbetning av
motsvarande uranmängd i använt bränsle och anläggningen
skall vid full drift kunna ta emot 3 000 ton uran per år.

Platsvalet för ytterligare ett stort slutförvar skall gö-
ras år 1998 och driften startas 2006. För detta andra
förvar kan förläggning i kristallina bergarter som gnejs
och granit bli aktuellt. Frågan om ett andra slutförvar
behövs är dock föremål för diskussioner i kongressen.

Som referensmaterial för kapseln kring avfallet har man
valt lågkols tål vid förläggning i salt och basalt samt
rostfritt stål vid placering i tufflager. Undersökningar
av även andra material fortsätter dock, exempelvis koppar
och kopparlegeringar för basalt, tuff och kristallina
bergarter.

Som buffertmaterial mellan kapsel och berg överväger man
att använda en blandning av krossad basalt och bentonit vid
förläggning i basalt, krossat salt vid placering i saltla-
ger och krossad tuff eller inget buffertmaterial alls vid
tuff-alternativet.

Det kan bli nödvändigt att uppföra en försöksanläggning vid
den aktuella geologiska formationen för att ta fram komp-
letterande data, men DOE har skjutit på avgörandet om detta
till slutet av år 1987.

Enligt Nuclear Waste Policy Act skall DOE utreda en s k
MRS-anläggning (Monitored Retrievable Storage). Denna an-
läggning skulle utgöra ett centralt lager för använt brän-
sle och solidifierat högaktivt avfall enligt DOEs planer år
1984 men för närvarande utreder man ett annat alternativ,
en s k Integral MRS Facility. Den primära funktionen för en
sådan anläggning är behandling av det använda bränslet och
det solidifierade högaktiva avfallet före placeringen i
slutförvaret. Lagringsfunktionen är sekundär även om den
kan visa sig bli betydelsefull om färdigställandet av slut-
förvaret inte skulle ske i tid.
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11. Västtyskland

Den installerade kärnkraften i Västtyskland uppgår till 17
GW elektrisk effekt (20 reaktorer), 7 GW är under byggnad
och ytterligare 4 GU är beställda. Kärnkraften svarade 1985
för ca 30 % av elproduktionen i landet. Lättvattenreaktorer
är den nästan helt dominerande reaktortypen.

Använt kärnbränsle lagras i bassänger vid reaktorstationer-
na. Den ackumulerade mängden använt kärnbränsle uppgår till
ca 2 700 ton uran men beräknas stiga till ca 10 000 ton
uran omkring år 2000.

Förbundsregeringen har ansvaret för slutförvaring av hög-
aktivt avfall. Det federala ansvaret utövas genom Physi-
kalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). PTB arbetar i sin
tur bl a genom det federala DBE (Deutsche Gesellschaft zum
Bau und Betrieb von Endlage för Abfallstoffe mbH). Det
åligger Bundesministerium des Innern att ta fram de före-
skrifter för avfallshanteringen som skall ligga till grund
för tillståndsgivningen. Tillståndsgivare är aktuell del-
statsregering. För mellanlagring av använt kärnbränsle är
dock PTB tillståndsgivande myndighet.

Den nuvarande västtyska strategin på bränslecykelområdet
innebär att

* använt kärnbränsle mellanlagras torrt i metallbehållare
vid ett el]er flera centrala lager,

* en viss mängd (ca 4 000 ton) använt bränsle skall uppar-
betas av Cogema vid den franska anläggningen i La Hague
och av BNFL (British Nuclear Fuels) i Sellafield,

* en relativt liten upparbetningsanläggning (350 ton/år)
uppförs inom landet i Vackersdorf i Bayern av Deutsche
Gesellschaft fiir Viederaufarbeitung von Kernbrennstof-
fen mbH, (DWK)

* plutonium som utvinnes vid upparbetningen skall återfö-
ras i lättvattenreaktorer, eftersom endast en mindre
mängd kommer till användning i det kraftigt försenade
bridreaktorprogrammet,

* ett slutförvar för förglasat högaktivt kärnavfall och
eventuellt för använt kärnbränsle byggs i saltlager vid
Gorleben,

* alla typer av radioaktivt avfall skall slutförvaras i
geologiska formationer.

Ett centralt melianlager för använt kärnbränsle med kapa-
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citeten 1 500 ton uran har byggts vid Gorleben i Nieder-
sachsen och ett lika stort lager är under uppförande i
Ahaus nära den holländska gränsen. I lagren skall bränslet
förvaras i kombinerade transport- och lagringsbehållare av
gjutjärn (s k Castor-behållare). Dessa skall stå vertikalt
i lagret och kylas genom naturlig ventilation med luft.

För slutförvaring av förglasat högaktivt avfall (eller
eventuellt använt kärnbränsle) har man i Västtyskland i
första hand intresset inriktat på saltformationer. Vid
Gorleben i Niedersachsen pågår förberedelsearbetet för att
sänka två schakt ned till ca 850 m djup. Arbetena med att
bygga schakten beräknas ta ca 4 år och därefter skall ett
undersökningsprogram genomföras i anläggningarna under
jord.

Om undersökningarna ger positiva resultat räknar man i de
nuvarande planerna med att slutförvaret skall kunna tas i
drift i slutet av 1990-talet.

I den nedlagda saltgruvan Asse utanför Braunschweig pågår
experiment rörande bl a bergsaltets mekaniska och termiska
egenskaper. Man planerar också bl a försöksdeponering av
behållare med glas, innehållande aktivt cesium och stron-
tium.

Direktdeponering av använt kärnbränsle har varit föremål
för omfattande utredningar. En rapport presenterades i bör-
jan av 1985 men arbetet kommer att fortsätta även om hu-
vudalternativet f n är upparbetning och förglasning av
högaktivt avfall.

Som kapslingsmaterial för det förglasade avfallet studeras
såväl metaller (titan- och nickellegeringar) som keramiska
material (aluminiumoxid, zirkoniumoxid, kiselkarbid, gra-
fit). Buffert- och återfyllnadsmaterialet i förvaret blir
troligen krossat salt.

Kina har erbjudit sig att ta emot använt kärnbränsle från
Västtyskland. Bränslet skulle bli kinesisk egendom och det
kan därför senare komma att upparbetas varpå utvunnet uran
och plutonium återföres i kraftreaktorer. Förhandlingar
pågår om en mindre mängd utbränt bränsle (150 t).

Västtyskland deltar i NEAs Sub-Seabed Working Group och har
egna oceanografiska och marinbiologiska forskningsprogram.

12. Övriga länder

I ett antal andra länder såsom Argentina, Italien, och
Spanien finns forsknings- och utvecklingsprogram för slut-
förvaring av högaktivt kärnavfall. I samtliga länder kon-
centreras dessa program på slutförvaring i djupa geologiska
formationer.
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O R D L I S T A

Aktinid:

Alfaaktivt avfall:

Aifaaktivitet:

Barriär:

Basalt:

Bentonit:

Biosfär:

Biota:

Buffertmaterial:

Buffertzon:

Darcy's lag:

Deterministisk
analys:

Diffusion:

Dispersion;

Ekosystem:

Benämning på de tyngsta kända grundämnena
(atomnummer 89 -103), däribland uran, thorium,
americium, plutonium och neptunium, Samtliga är
alfa-aktiva

Radioaktivt avfall innehållande betydande mängd
alfa-aktiva ämnen, vanligen aktinider

Radioaktiv strålning bestående av alfa-partiklar,
dvs heliumkärnor

(I avfallsförvar) Naturlig eller artificiell faktor
som förhindrar utläckage ur förvaret

Svart magmatisk ytbergart, innehållande fältspat,
pyroxen och ett eller flera järnmineral

Namn på leror i montmorillonitgruppen, varav en
(natriummontmorillonit) har stor förmåga att svälla
i kontakt med vatten

Den del av omgivningen där levande organismer finns

Levande organismer

Material som används för att fylla tomrum mellan
avfallsbehållare och bergyta i bergförvar, t ex lera

Kontrollerat område kring kärnanläggning
(mellanlager etc) där allmänheten ej har tillträde

Grundvattenhastigheter kan beräknas m h a Darcy's
lag: Q/A=- K(*'/,;ii), där Q=flöde (mVs), A=ytenhet
(aP), K=permeabilitet (m/s>, <:""7.:n=tryckgradient
(m/m)

(Om matematisk modell) Använder bestämda
parametervärden vid beräkning (Motsats:
probabalistisk, se do)

Transport av lösta ämnen i koncentrationsgradient
p g a molekylrörelser

Sammanfattande benämning på fenomen som ger en
utspridning av en koncentrationsfront i strömmande
vatten. Leder till att en liten del av det lösta
ämnet kan transporteras snabbare än vattnet. Uppstår
genom molekylär diffusion och/eller omblandning av
vattnet (turbulens)

Ett naturligt komplex av djur och växter och de
speciella fysikaliska betingelser som de lever
under; organismerna på en lokal och deras omgivning
betraktat som en enhet
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Eruptiv bergart:

Fixering (i jord):

Fulvosyror:

Förvar;

Gabbro;

Genotoxisk:

Geohydrologi:

Geosfär:

Grundvatten:

Heterogena
processer:

Humus:

Icke plats-
specifik analys:

Illit:

Intrusiv bergart:

Kapsel:

Kolloider:

Kompartment:

Bergart bildad av magma som strömmat upp från
jordens inre. Indelas i plutoniska, vulkaniska och
intrusiva bergarter.

övergång av ett vattenlösligt ämne till mer eller
mindre olöslig form, varvid vidare spridning
förhindras

(se även humus) Organiska syror som bildas vid
nedbrytning av växt och djurdelar. Kan vara
komplexbildare (se do) för radionuklider och andra
metaller och påverka rörligheten

Lagringsutrymme för avfall

Basisk djupbergart (med låg kvartshalt)

Som ger upphov till skador på gener

Läran om de hydrologiska och hydrauliska
egenskaperna hos vatten under markytan

Berggrund och grundvatten.

Vatten som helt fyller hålrum i jord och berg och
vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med
atmosfärstrycket

Kemiska processer två eller flera faser (fast,
vätska, gas) förekommer

Organisk komplexbildare i mark, bildad genom
nedbrytning av växtdelar. (Jfr fulvosyror) Humus är
sammanfattande beteckning för humussyror, fulvosyror
m fl.

(Eng. generic analysis) Allmän analys utan koppling
till speciell plats

Lermineral, bildat genom vittring av glimrar,
fältspater etc

Bergart som trängt upp i annan formation i form av
smälta (jfr eruptiv bergart)

Behållare för fast radioaktivt avfall (glas,
bränsle)

Fasta partiklar som är så små att de håller sig
svävande i en lösning (några um).

(I matematiska modeller) Del av omgivningen som ur
spridningssynpunkt behandlas som en enhet (t ex
sjövatten, matjord, sediment)
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Koapiexbildare:

Koncentrations-
faktor:

Konsekvensanalys,
biosfär:

Limnisk:

Litosfär:

Mafiskt mineral:

Magraatisk bergart:

Mellanlagring:

Metaaorf bergart:

Migration:

Morfologisk:

Naturlig analogi:

Härzon:

Overpack;

pH:

Plutonisk bergart:

Probabalistisk
analys:

Ämne i lösning som tillsammans med metalljoner <t ex
radionuklider) bildar sk komplex som kan uppvisa
andra löslighets- och sorptionsegenskaper än de
ursprungliga jonerna

Mått på anrikning av radionuklid etc. som utrycks
som en haltskillnad mellan olika komponenter i ett
ekosystem. T ex vatten/fisk.

Analys för att uppskatta individ- och kollektivdoser
vid ett utsläpp av radioaktivitet till biosfären

I sötvatten

Berggrund <av grek lithos = sten)

Allmänt uttryck för silikatmineral innehållande järn
och magnesium. Exempel: olivin, hornblende, biotit

Bergart bildad ur smälta <magma)

Lagring av avfall i väntan på slutförvaring, t ex i
CLAB

Bildad genom omvandling av fast bergart genom
inverkan av tryck, temperatur eller kemiska
processer

Spridning i mark/berggrund. Kan ske genom transport
av lösta ämnen eller partiklar med strömmande vatten
eller genom diffusion i vattenfyllda porer etc

Form- (fysikalisk)

Fenomen i naturen som liknar processer man önskar
modellera matematiskt. Utnyttjas för att påvisa
existensen av och validera mycket långsamma förlopp
som kan förväntas ske kring ett bergförvar.

(I avfallsförvar) Område i berget kring ett förvar
som påverkas kemiskt eller fysikaliskt av
anläggningsarbetena i samband ned förvarsbygget

Extra inneslutning av avfall

Mått på vattenlösningars surhetsgrad
(vätejonaktivitet)

Magmatisk (se do) bergartskropp, bildad under
markytan (jfr eruptiv bergart)

(Om matematiska modeller) Bygger på sannolikhet för
parametervärden i stället för fixa värden (jfr
deterministisk analys)
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Radialys:

Recipient:

Fedoxpotential
(Eh):

Sediment:

Speciering:

Slutförvaring c v
avfall:

Stratigrafi:

Synergistisk:

Sänka:

Tektonik:

Tektonisk:

Transfer-
koefficient:

Kemisk reaktion förorsakad av radioaktiv

Hav, sjö, flod eller annat vatten som fungerar som
mottagare för förorenat vatten

Mått på oxidations- eller reduktionsförraÅga hos
lösning (mV)

Avlagring av finpartikulärt material. Kan bilda
bergart. Kan också beteckna bottenskikt i hav, sjö
eller vattendrag, bildat av fast material (djur- och
växtdelar såväl som eroderat mineral) som fallit ut
från vattnet samt nedbrytningsprodukter från detta.

(Kemisk) Fördelning av jonslag i en lösning

Förvaring av avfallet på ett satt som förhindrar att
allmänheten kommer i kontakt med oacceptabla mängder
eller halter

Läran om geologiska avlagringar

Samverkande effekter som tillsammans är starkare an
summan av de enskilda delarna

(I matematiska modeller) Plats där en komponent
försvinner ur det studerade systemet, t ex en
radionuklid fälls ut i fast form och anrikas i
stället för att transporteras vidare

Läran om jordskorpans byggnad.

Anger strukturella egenskaper hos berg, d v s yttre
form, som uppstått genom deformation av jordytan vid
bergskedjebildning

se överföringskoefficient

Tiansient:

Transuraner:

Trofi:

Tuff:

övergående

Aktinider med högre atonmummer än uran (alla utom
aktinium, thorium, protaktinium och uran) Samtliga
transuraner förekommer mycket sparsamt eller inte
alls i naturen

Närings-

Bergart bestående av fragment av vulkaniskt material

som transporterats via atmosfären i samband med

vulkanutbrott.
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Upparbetning:

Vaiideiing:

Verifier ins:

Verifiering/
validering:

Vulkanisk bergart:

Zeolit:

Ziroaloy;

överförings-
Äoefficient:

Behandling av använt bränsle för att avlägsna
klyvningsprodukter och utvinna klyvningsbart
material

(Om matematiska modeller) Säkerställande att en
modell av ett förlopp i naturen och det datorprogram
som används för beräkning ger en god bild av det
verkliga förloppet. Utförs genom jämförelse av
beräkningar och fältobservationer

(Om matematisk modell) Kontroll att den
matematiska/numeriska lösningen är korrekt

Verifiering och validering är naturliga delar av
varje modellutveckling. Validering av en system-
modell omfattar dels systetnmodellens överstruktur,
och dels ingående submodeller. 1 valideringen mås-
te såväl systemanalytiker som teoretiska och expe-
rimentella specialister inom olika delområden delta.

Bergart bildad ur magma (se do) vid vulkanisk
aktivitet på jordytan (jfr eruptiv bergart)

Aluminiumsiiikatminerai

Metallegering med hög zirkoniumhalt. Används inom
reaktorteknologin, t ex till bränslekapsling.

(Även kallad transferkoefficient) Anger andel av
innehållet av en komponent i ett kompartment (se do)
som byts ut per tidsenhet

Denna ordlista har utarbetats speciellt för att användas i samband med

Denna ordlista har utarbetats speciellt för att användas i samband med
Säkerhetsanalys av och forskning kring hantering av kärnavfall. Vissa
termer som förekommer i listan har behandlats med hänsyn till detta.
Andra, vidare, definitioner kan mycket väl förekomma i andra samman-
hang.


