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Jämförelse mellan långlivade miljögifter och kärnavfall -
litteraturöversikt

Inledning

1. De potentiella riskerna från främst det högaktiva kärnavfal-
let är betydande och det är allmän samstämmighet om att man
måste skapa ett säkert skydd för hälsa och miljö för dessa
risker.

2. Vad gäller det låg- och medelaktiva kärnavfallet finns redan
lösningar som ger tillfredställande skydd och säkerhet exemp-
lifierade i Sverige av slutförvaret för lågakt ivt kärnavfall
vid Oskarshamnsverket och Forsmarkslagret för medelaktivt
kärnavfall (SFR 1) som avses tas i bruk 1988.

3. Vad gäller det högaktiva kärnavfallet som främst består av
använda bränsleelement eller resterna efter upparbetning av
använt kärnbränsle har ännu intet land beslutat om hur
slutförvaringen skall ordnas.

I flera lä: er pågår omfattande forsknings- och utvecklings-
program fö» i t lösa slutförvaringen av det högaktiva kärnav-
fallet.

Den sven- CBS-3 lösningen innebärande att kärnavfallet
slutförv • t i kopparkapslar i urberget på ca 500 meters djup
anses av > .-nhällig internationell expertopinion fylla höga
krav pj tAerhet och strålskydd för överskådlig framtid. Den
svenska r / .-ringen har år 1984 bedömt KBS-3 vara en säker
lösning v L slutförvaring av använt kärnbränsle.

Pisker fråt arnavfall

4. I det *• ljande behandlas de kemiska riskerna och strålnings-
riskeriif: från kärnavfallet och de forskningsarbeten som
gjorts i r att jämföra dessa risker.

Vidare g ; några synpunkter och litteratur beträffande det
mera aLnänna problemet att jämföra risker från genotoxiska,
kemiska och radioaktiva agentier.

5. I samband med att tillstånd gavs för Forsmarkslagret för låg-
och medelaktivt kärnavfall diskuterades även kortfattat de
kemiska riskerna. I första hand bestämdes dock Forsmarkslag-
rets utforirning på grundval av strålningsriskerna och säker-
heten för kärnavfallet. De kemiska riskerna ansågs som sekun-
dära till strålningsriskerna och någon djupare analys utför-
des ej. Ref.52.
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6. Den schweiziska motsvarigheten till SKB i Sverige, Några, har
gjort en översikt av de kemiska riskerna från kärnavfall som
innebär följande i korthet. Vid en jämförelse mellan Någras
slutförvar typ B (låg- och medelaktivt kärnavfall) och typ C
(högaktivt kärnavfall) bedöms utsläpper, från typ B som ledan-
de till mera risker än typ C De ämnen som anges ha de störs-
ta riskerna är Ni, Cd, Cu och Cr. En beräkning görs av Cd-
spridning från ett slutförvar av typ B varvid det visar sig
att den naturliga Cd-halten i naturen påverkas obetydligt. Ur
detta dras av författaren slutsatsen att de andra metallerna
Ni, Cu och Cr liksom Cd har en obetydlig ekologisk påverkan.
Ref.15.

7. I Canada har en studie nyligen gjorts av Goodwin et al (ref
96) av de kemiska riskerna från ett slutförvar enligt det
canadensiska konceptet för slutförvar av använt Candu-bränsle
och radioaktivt avfall. För 12 grundämnen (B, Br, Cd, Cr, Cs,
Mo, Ni, Pb, Sb, Sm, Te och Zn) gjordes en utförlig analys med
användning av SYVAC2-koden. De utförda beräkningarna visar på
en låg sannolikhet för kemisk skadlig påverkan.

Goodwin et al föreslår dock att en beräkning av de
potentiella kemiska riskerna från kärnavfall bör ingå i
säkerhetsanalysen för slutförvar. De föreslår också att
fördjupade studier göres av de kemiska riskerna från
kärnavfall.

8. En kortfattad studie av riskerna från nickel från kärnavfall
vid rivning av kärnkraftverk har gjorts överslagsvis av
Mandahl. Studien har dock ej publicerats. Denna studie visar
att den kemiska risken från kärnavfall i form av Ni är fullt
jämförbar med strålningsrisken eller större under vissa
förutsättningar. Ref.60.

Kemiska risker

9. Inom det kemiska området finns en organisation likartad ICRP
för att evaluera de genotoxiska riskerna med namnet Interna-
tional Commission for Protection against Environmental
Hutagens and Carcinogens (ICPEHC). Ref.30, 36.

10. På samma sätt som inom den joniserande strålningens område är
det för genotoxiska kemiska ämnen oklart om det finns någon
ofarlig mängd för människan (om en tröskel finns) och hur
stor verkan är vid små mängder (små doser). Även inom det
kemiska området torde för skyddsändamål hypotesen om det
linjära sambandet kunna accepteras för genotoxiska ämnen, dvs
en extrapolation till små mängder eller låga doser från
observerade effekter vid större mängder eller högre doser.
Ref.94.

11. Statens naturvårdsverk och Kemikalieinspektionen har nyligen
i rapporter lagt fram sina filosofier för skyddet mot kemiska
ämnen även vid låga doser. Ref.45, 67.
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12. Environmental Environment Apenry (EPA) i USA har i ett antal
publikationer givit en bedömning av vissa kemiska ämnens
genotoxiska risker. Ref.46, 47, 48, 88.
Liknande bedömningar har gjorts av WHO (världshälsoorganisa-
tionen), Ref.73 och Monitoring and Assessment Research
Centre, (MARC), University of London, Ref. 81, 82, 83, 84,
85, och även av Naturvårdsverket, Ref.5, 6.

Professor Friberg vid SML har i ref.40 gjort en översikt över
metallers toxikologi.

Professor G. Tyler har i ref.87 givit en översikt över
metaller som miljöproblem.

13. Professor T. Westermark vid KTH i Stockholm har i några
sammanhang försökt att jämföra kemiska risker med joniserande
strålnings risker. Han använder utspädningsmetoden. Hur
mycket vatten går åt för att späda ut en substans så att man
kan dricka lösningen dvs under gränsvärdena för kemiska ämnen
och under ALI-värdena för radioaktiva ämnen. Han har på detta
sätt kunnat jämföra kärnavfall med avfallet från
kolkraftverk. Ref.89, 90, 91.

14. Professor L. Ehrenberg och hans forskargrupp vid Stockholms
universitet har utvecklat en formalism för vissa kemiska
ämnens (radiomimetiska ämnen) genotoxiska verkan likartad den
som utvecklats för joniserande strålning. Denna formalism har
nyligen använts vid en undersökning av de genotoxiska
verkningarna från etylenoxidutsläpp från Stenungssunds
petrokemiska industri. Ref.31, 32, 66.

Riskrelationer

15. En möjlighet att sätta hälsoriskerna från joniserande strål-
ning och genotoxiska ämnen i relation till en för allmänheten
begriplig hälsorisk är jämförelsen med tobaksrökning. De
senaste vetenskapliga resultaten över lungcancerincidensen i
Sverige som erhållits från Nationalföreningen mot tobak
innebär stark bevisning för tobakens genotoxiska verkan.

Jag föreslår att man försöker göra en mera noggrann genomgång
av materialet för att jämföra riskerna från tobaksrökning med
joniserande strålning och genofoxiska kemiska ämnen. Ref.24,
27, 69, 70.

16. Alkoholens toxiska effekter för människan är välkända.
Alkoholen har även liknande effekter som joniserande strål-
ning dvs genotoxiska verkningar. Kontakt har skett med
professor Ulf Rydberg som är chef för Magnus Huss-kliniken
vid Karolinska sjukhuset. Jag föreslår att man försöker att
göra en riskjämförelse mellan alkohols och joniserande
strålnings genotoxiska verkan. Ref. 76, 77.

17. Under november 1987 ägde ett seminarium samarbete mellan SSI,
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket om jämförelse
mellan riskerna från joniserande strålning och genotoxiska
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kemiska ämnen. Detta seminarium avses följas upp med ett
internationellt seminarium hösten 1988.

18. En möjlighet vore att SSI till sig knöt en expertgrupp av
forskare med kunskaper om olika hälsorisker för att kunna
relatera strålningens (joniserande och icke-joniserande
strålnings) risker mot andra risker i samhället som kan
påverkas (trafik, alkohol, tobak, kemiska ämnen av olika
typer och med olika spridnings- och verkansvägar).

19. Ett slutmål bör vara att kunna relatera strålningsrisker
(joniserande och icke-jor.iserande) med begripbara andra
miljö- och hälsorisker för att därigenom kunna optimera
samhällsinsatserna för att skydda människor, djur och miljö
not onödiga skador.

20. Vad gäller kärnavfallets speciella risker så är de en del av
den totala riskbilden för joniserande strålning och genotox-
iska kemiska ämnen. Ett arbete enligt ovan skulle även ge
möjlighet att sätta kärnavfallets risker i relation till bl a
riskerna från annat avfall. Härigenom skulle en avvägning
kunna ske av de samhällsinsatser som behövs för att slutför-
vara kärnavfall i förhållande till annan avfallshantering.

21. En diskussion om riskfrågorna för människan och problemet med
acceptabel risk och negligerbar risk finns i ett nyligen
hållet föredrag av professor Bo Lindeli. Ref. 97.

Kemiska risker från slutförvar för kärnavfall

22. En studie i Sverige för att studera svenska slutförvars
kemiska effekter på människor, djur och miljö liknande den
som Några gjort i Schweiz och i Canada bör övervägas av
ansvariga myndigheter.

Slutord

23. Rammanfattninflrsvis bedömer ia£ det som synnerligen viktigt
att söka relatera de risker som kärnavfallet ger upphov till
med andra liknande risker i samhället för att en optimering
skall kunna ske av skyddsinsatserna för kärnavfall.

Min bedömning är att vetenskapligt underlag nu finns inom
olika discipliner för att göra dylika riskjämförelser
meningsfulla.
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Arbetets bedrivande

24. Diskussioner om riskerna från joniserande strålning och
genotoxiska kemiska ämnen har skett med ett antal tjänstemän
vid SSI och andra miljömyndigheter. Professor Bo Lindell har
givit många goda uppslag och tankar för denna studie. Vidare
har kontakt skett med ett antal forskare m fl inom området
för att få fram referenser och synpunkter bl a G. Tyler, L.
Ehrenberg, U. Ahlborg, U. Rydberg, C. Ramel, T. Vestermark,
och L. Ramström.

25. Litteratursökningen har bedrivits dels vid SSI av främst
fil.kand Maria Lilning som speciellt tagit fram flera nyare
arbeten inom kemiska området genom en sökning i Chemical
Abstracts. Sammanlagt ca 200 skrifter och artiklar har
granskats varav 97 ingår i referenslistan.

26. Vissa referenser i litteraturlistan är med som bakgrundsin-
formation och är inte speciellt refererade till i texten.

27. Jag har deltagit i ett antal seminarier som berört frågan om
genotoxiska risker från strålning och kemiska ämnen.

28. Slutligen går ett tack till GD Gunnar Bengtsson, SSI, som
givit mig detta uppdrag.
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