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STATENS
KÄRNBRÄNSLE
NÄMND

Statens kärnbränslenämnd, SKN, är en central förvaltnings-
myndighet under miljödepartementet. En av SKNs huvudupp-
gifter är att övervaka och granska kärnkraftföretagens forsk-
nings- och utvecklingsprogram för hantering och slutförvaring
av det använda kärnbränslet och för rivning av kärnkraftver-
ken. En annan av SKNs huvuduppgifter är att administrera fi-
nansieringssystemet för använt kärnbränsle m m.

Verksamheten inom SKN är uppdelad i områdena: teknik och
forskning, finansiering och information.

Arbetet inom området teknik och
forskning är inriktat på att

- granska kärnkraftföretagens forsk-
nings- och utvecklingsverk^ mhet
kring hantering och slutfc < i: ing
av använt kärnbränsle s- r t iv-
ning av kärnkraftverk

- följa internationell fors! J •*.? s- och
utvecklingsverksamhet it ot i sam-
ma områden

- vara pådrivande for un ̂  sökning-
ar av alternativa mete • r för slut-
förvaring

- ta initiativ till sådan for* ;ning som
behövs för SKNs tillsyn- uppgifter.
Denna forskning har del en natur-
vetenskaplig/teknisk, d.> s en sam-
hällsvetenskaplig inriktning.

Verksamheten inom området finan-
siering omfattar bl a att
- beräkna storleken på de avgifter

som skall täcka kostnaderna för av-
fallshanteringen nu och i fram-
tiden

- förvalta de inbetalda avgifterna och
fördela kostnadsersättningar till
kärnkraftföretagen

Informationsverksamheten syf-
tar till att ge allmänheten insyn j

- frågor kring hantering av använt
kärnbränsle

- samhällets insatser på området
- svenskt och internationellt utveck-

lingsarbete inom området
- SKNs uppgifter samt resultat av

SKNs forsknings- och gransknings-
arbete

- kärnavfallshanteringens kostnader
och finansiering.
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Förord

Hösten 1987 anordnade statens kärnbränslenämnd (SKN) och samråds-
nämnden för kärnavfallsfrågor (KASAM) ett seminarium med temat "Etiskt
handlande under osäkerhet". Under detta seminarium uttalade flera delta-
gare att det borde vara möjligt att på olika områden precisera viika fakta
som är okontroversiella och vilka fakta det råder delade meningar om.

SKN och KASAM beslutade då att anordna ett nytt seminarium, denna
gång med temat "Den naturvetenskapliga kunskapsbasen tor slutförvaring-
en av det använda kärnbränslet". Syftet var att belysa i vilka frågor experti-
sen var ense om att det finns säkra svar eller åtminstone inom vilka grän-
ser svaren rimligen måste ligga.

De vetenskapsmän som deltog i seminariet är experter inom skilda områden
som bl a geovetenskaper, klimatologi, materiallära, kemi och radiobiologi.
De representerar också olika uppfattningar i avfallsfrågan.

I seminariet deltog också - som observatörer och diskussionsdeltagare -
representanter för myndigheter, organisationer och kärnkraftindustrin.

Det är arrangörernas förhoppning att denna rapport från seminariet skall
vara av intresse även för en bredare läsekrets, när nu efter hand beslutspro-
cessen kring slutförvaringen framskrider och kommer att inkludera repre-
sentanter för allmänheten.

9- --i f ,
Camilla Odhrioff Olof Söderberg
ordförande överdirektör
Samrådsnämnden för Statens kärnbränslenämnd
kärnavfallsfrågor



Redaktörens förord

Föreliggande rapport bygger på en bandinspelning av seminariet. Endast
små bearbetningar har gjorts i texten, som alltså fåct behålla sin talspråks-
karaktär.

Första kvällens inledningsanföranden av Nils Rydell, Tönis Papp, Kjell
Andersson, Curt Bergman, Clas-Otto Wene och Lars Nordström hade distri-
buerats till deltagarna före seminariet. Nils-Axel Mörner medförde till semi-
nariet ett antal väggplanscher som sattes upp vid seminariets början och
fanns tillgängliga för deltagarna under hela seminariet. Detta material
innehöll bl.a. kritiska kommentarer till Tönis Papps inledningsanförande.
Efter önskemål från redaktionen har Mörner sammanfattat sitt väggposter-
material till en kort rapport, som placerats i slutrapporten i direkt anslut-
ning till första kvällens inledande anföranden.

Bilder visades i anslutning till en rad inlägg. I de fall bildmaterialet be-
dömts vara av stort intresse för rapporten har vederbörande talare ombetts
att förse oss med bilderna i fråga och i samarbete med oss göra erforderliga
redaktionella ändringar i motsvarande inlägg i seminariet. För övrig text
har diskussion med talaren förekommit endast då oklarhet förelegat i något
avseende.

Rapportredaktören vill avslutningsvis tacka samtliga deltagare för deras
medverkan i seminariet. Tack vare att inläggen genomgående var väl dispo-
nerade och formulerade och tack vare att mikrofondisciplinen accepterades
på ett föredömligt sätt, blev arbetet med rapporten lätt och stimulerande,
om än tidskrävande. Tack även till sessionsordförandena för hjälp med
granskning av manuskriptet och till Margareta Hallencreutz och Eva
Furhoff, SKN för värdefulla insatser i samband med slutredigeringen av
rapporten.

Tor Leif Andersson
Tellus Energi AB
Exekutivsekreterare för seminariet
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A INLEDNINGSANFÖRANDEN

Al Inledningsanförande vid seminariets
öppnande

Camilla Odhnoff
Samrådsnämnden för käruavfallsfrågor

Utan tvivel är du inte riktigt klok! Med Tage Danielssons mångbottnade
tanke från roten vill jag hälsa er allesammans välkomna! Välkomna till
istiden - även om den verkar avlägsen - i synnerhet den som skall komma!
Välkomna att pröva er fantasi på tider och förhållanden som känns ytterst
långt borta, men som i förgången tid ligger så nära att vi tycker vi kan
sträcka ut handen och ta på dem! Välkomna att fundera över tillkomst av
bergskedjor och oceaner och oroligt kringglidande kontinenter - inte bara i
det förflutna!

Det är KASAM som tillsammans med Kärnbränslenämnden hälsar er väl-
komna. KASAM, det vill säga Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor, är en
liten församling som sorterar under miljö- och energidepartementet. Vi är
något av ett expertorgan med uppgift att ge råd och samråd inom kärnav-
fallsområdet och när det gäller avveckling av kärntekniska anläggningar.
Särskilt sägs det att vi skall främja informationsutbytet mellan Statens
strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftsinspektion och Statens kärnbränsle-
nämnd när det gäller den forskningsverksamhet som dessa myndigheter
bedriver i fråga om kärnavfallshantering och i fråga om avveckling av kärn-
tekniska anläggningar.

KASAM är kanske lite gammaldags i sin lust till vetande och vetenskap.
Samtidigt vidgar vi tanken till en framtid, som vi bara kan bilda oss före-
ställningar om, mer eller mindre sannolika. Även om vi är rätt väl för-
ankrade i vetandet, så har tron inte gått oss spårlöst förbi. Tvärtom! En
viktig orsak till den misstro, som naturvetaren ofta möter, ligger säkert i att
han alltför lättvindligt avvisar tron i bemärkelsen "aning - oro - bävan inför
det ovissa, ofattbara". När KASAM bildades, satt vi några personer från de
deltagande myndigheterna och resonerade om vilken typ av kunskap vi
måste tillföra KASAM. Det stod klart för oss att vi måste vidga kretsen
utöver naturvetare till sådana personer som var tränade att tänka i tusen-
års-spann, och vi tog sikte på teologerna. Vår teolog, som vi haft glädjen att
knyta till oss, har sedan lett oss in på spännande vägar med frågeställning-
ar om vad som är rätt och orätt att lämna över till kommande släkten att
besluta om. Hon har hjälpt oss att bena upp frågeställningar om hur vi
överhuvudtaget kan fatta beslut under osäkerhet. Kring det temat har vi
hållit seminarier och vi har också publicerat en del tankegångar. De över-
läggningar som vi nu skall ha här är ett led i den seminarieverksamheten
och vi fortsätter fram på vårkanten med ytterligare seminarier på det här
temat.

1



Under de närmaste dagarna skall vi försöka att ringa in vår kunskapsbas i
fråga om förvar av kärnavfall. Hur hållbar är den i sina olika delar och vilka
slutsatser kan vi dra för framtiden? Hur osäker är osäkerheten?

Ett bekvämt sätt att ta sig ur problemen är att frånsäga sig ansvar. "Det
var inte jag som drev fram den här utvecklingen och då skall inte jag behöva
stå till svars och försöka tänka till om hur man skall ta sig ur det här!"
Vilken trosinriktning eller vilket vetande Du här än företräder sa är jag
övertygad om att Du är här för att med liv och lust tackla problemen. Men
utan tvivel är Du inte riktigt klok!

Mycket välkomna allesammans!



A2 Den naturvetenskapliga kunskaps-
basen för slutförvaringen av det
använda kärnbränslet

Nils RydeU
Statens kärnbränslenämnd

Bakgrund

Hösten 1987 anordnade KASAM och SKN ett seminarium om "Etiskt hand-
lande under osäkerhet". Rubrikens "osäkerhet" syftade på den långa tids-
aspekten hos slutförvaringen av använt kärnbränsle och den osäkerhet som
vidlåder alla förutsägelser om framtiden. I seminariet medverkade ett 30-tal
vetenskapsmän och debattörer med endera humanistisk/teologisk eller
naturvetenskaplig/teknisk bakgrund. Det visade sig, naturligt nog, att del-
tagarna hade olika uppfattningar om kunskapsbasen för slutförvaringen av
det använda kärnbränslet. Därför efterlystes vid seminariet försök att preci-
sera vilka fakta om slutförvaringen som är okontroversiella och vilka fakta
det råder delade meningar om. Detta, det andra KASAM/SKN - seminariet,
är ett sådant försök, där vi vill få åtminstone stickprov på expertuppfatt-
ningar om vilka av frågorna kring slutförvaringen som har eller kan få
säkra svar, samt inom vilka osäkerhetsgränser svaren rimligen måste ligga
i de fall inga säkra svar kan ges.

En sådan precisering är viktig för KASAM, som enligt sin instruktion skall
rapportera till regeringen om kunskapsläget inom avfallsforskningen, och
för SKN som skall granska SKBs FoU-program och uttala sig om vad som
kan behöva efterforskas utöver det som ingår i SKBs program.

Seminariets uppläggning

Scenariot - den yttre ramen, randvillkoren, för slutförvarssystemets funk-
tion - har under arbetet med slutförvaringen varit en av de viktigaste vari-
ablerna i säkerhetsanalysen. Den i vårt land överordnade scenarioföljden
kan sägas vara - nuvarande klimat och tektonik - nästa nedisning av Skan-
dinavien - de därpå följande interglacialerna och nedisningarna. Mellan
dessa scenarier finns naturligtvis övergångsperioder, exempelvis från dag-
ens klimat till arktiska förhållanden under nästa nedisning. Seminariet har
planerats i enlighet med detta med tre sessioner om resp "Tiden fram till
nästa istid", "Nästa istid" och "På andra sidan nästa istid".

Inom de "isfria" scenarierna kan man överlagra andra scenarier. Det scena-
rio som för mänga framstår som mest svårdefinierat är det som kallats
mänskligt inträng, dvs framtida människors eventuella arbeten i förva-
ringsberget, och de konsekvenser dessa kan fä för barriärsysteniet och för de



involverade människorna. Därför har en kvällssession ägnats åt en intro-
duktion och diskussion av detta.

Innan vi gör ett försök att sammanfatta och dra slutsatser av seminariet,
avsätts också tid för en session om betydelsen av osäkerheter i kunskaps-
basen.

Ett problem vid diskussioner om osäkerheter och deras betydelse som vi vill
undvika vid detta seminarium, är tendensen hos experter att övervärdera
betydelsen av sitt eget specialområde. Olika experter kan från var sina
utgångspunkter och synvinklar - och förhoppningsvis i god tro - förklara att
problemet redan är löst, alternativt att det inte går att lösa. Diskussionerna
måste utgå från en helhetssyn på slutförvaringen som ett system av barriär-
er. Varje detalj i detta system, antingen den gäller de tillverkade barriärer-
na, berggrunden eller biosfären, måste ses i det sammanhang den fungerar.
För att skapa denna gemensam diskussionsgrund inleds därför seminariet
med orienterande presentationer

av flerbarriärprincipen för slutförvaringen,
av säkerhetsanalyserna och av scenarier som randvillkor för
säkerhetsanalyserna,
av strålskyddskriterier och deras tillämplighet på människor i en
avlägsen framtid.

Dessa orienterande inlägg har sänts ut till seminariedeltagarna i förväg.

Några exempel på "olösta problem"

När kunskapsbasen för slutförvaringen diskuteras på detta stadium är det
en uppenbar begränsning i kunskapsbasen att inget slutförvar för använt
kärnbränsle ännu byggts och tagits i drift. Det finns naturligtvis en mängd
relativt triviala, praktiska problem som ännu inte bearbetats. Dessa har
inte sin plats inom seminariets ämnesområde, men gränsdragningen mot
"triviala" problem är inte självklar. Tillverkningsproblem med kapslarna,
för att ta ett exempel, bildar antagligen ett kontinuerligt spektrum från
triviala till sådana som är svårbemästrade p g a sina konsekvenser för
kapslarnas långtidsegenskaper. Deltagarna inbjuds att använda sitt goda
omdöme vid sådana gränsdragningar av diskussionsområdet.

Analyser av slutförvaringen har nuvarande förhållanden som referens-
scenario. Scenariet och de processer och parametrar som representerar
systemets funktion kan inte beskrivas invändningsfritt men vissa brister i
beskrivningen kan tolereras om forvarssystemets säkerhet är väsentligen
oberoende av de parametrar eller processer som ifrågasätts.



Osäkerheter som ofta framhållits i den inomvetenskapliga och allmänna
debatten kan gälla (utan prioritetsordning)

grundvattnets rörelsevägar mellan förvarsutrymmet och närmaste
säkert identifierade och karaktäriserade akvifär

dessa rörelsevägars karaktär, konduktivitet och inbördes
förbindelser

ändringar av grundvattenrörelserna pga ändringar i
sprickmönstret, exvis vidgning pga krypdeformationer eller
förkastningar eller igensättning pga vittringsprocesser

sekulära förändringar i grundvattnets sammansättning exvis pga
utsläpp från industrisamhället

mikrobiella processer i systemet grundvatten - tillverkade barriärer

kopparkapselns deformation och korrosion under
förvarsbetingelser

radiolysens inverkan på den annars ytterligt långsamma
upplösningen av UO2 i reducerande miljö

kemisk speciering av radionuklider i systemet grundvatten - buffert
och återfyllningsmaterial - berggrundsmineral; kolloidbildning
och -upplösning, mineralisering och medfällning

ackumulering av radionuklider i abiotiska recipienter resp i
biosfärscykler, isotoputspädning/blockering av radionuklider i
födoämneskedjan och i människans metabolism

Finns det skäl att vänta sig några betydelsefulla förändringar i berggrund-
en från nu och till nästa uppbyggnad av ett större, sammanhängande
istäcke över Skandinavien oavsett om förändringarna beror av klimat-
växlingar eller kan väntas ändå inom en tidsperiod av storleksordningen
tiotusen år? Är tiotusen år en tillräckligt kort period för att förutsägelser om
materialens hållbarhet, exempelvis kopparkapslarnas eller bentonitens,
skall bli väsentligt tillförlitligare i jämförelse med hundratusenårsperspek-
tivet? USAs Nuclear Regulatory Commission har dragit gränsen för de
formella säkerhetsanalyserna av slutförvaringen vid tiotusen år.

Utöver eventuella naturliga förändringar i slutförvarets miljö, går det att på
ett strukturerat sätt analysera tänkbara förändringar orsakade av sam-
hällsutvecklingen? Om exempelvis människans emissioner av gaser till
luften fortsätter, är berggrundens buffrande förmåga tillräcklig för att skyd-
da den naturliga kemiska miljön kring kapslarna så länge marken ovanför



är beboelig? Människan kan ju, oavsett hur kortsiktigt hon handlar, inte
förändra grundvattnet eller atmosfären så långt att biosfären skadas totalt
och skulle hon göra det blir en tillförsel av radionuklider från ett skadat
slutförvar knappast betydelsefull.

Kan vi utgå ifrån att ett samhälle som finner användningar av den djupa
berggrunden som vi ännu inte upptäckt, också har förutseende och förmåga
nog att undersöka den berggrund det vill använda innan planerna sätts i
verket? Under den förutsättningen kommer inget intrång att ske närmre ett
förvar än som motsvarar den berggrundsvolym som rimligen undersöks.
Antag att människan vill använda berggrunden till att lagra obehagliga
kemikalier. Då är hon rimligen angelägen om att ta reda på sprickor och
strömningsvägar i berggrunden och kommer inte att förbise de anomalier i
en bergplint som ett slutförvar ger signal om. Med det resonemanget kan
analysen av mänskligt intrång utgå från att sådana intrång sker utanför ett
avstånd som kan behöva diskuteras men borde kunna antas vara större än
17 % av djupet (motsvarande tg 10°). Finns det några andra skadeorsaker
under tiden fram till nästa nedisning än

- naturlig åldring av materialen i en miljö som börjar i nuvarande
klimat och gradvis övergår i arktiskt klimat,

- förändringar av grundvattnet på grund av samhällets kollektiva
åtgärder,

- lokala ingrepp i bergrunden av orsaker som vi inte kan förutse nu?

Tidigt påtalades att uppbyggnad och avsmältning av ett mäktigt istäcke
över Skandinavien påverkar berggrunden och att flera processer av bety-
delse för slutförvaringen kommer att påverkas. Bland annat har hävdats att
permafrost kan nå c5.'up på ned till 500 meter eller mer och där orsaka
sprickvidgning genom iskilsverkan. Hinner detta ske under de relativt korta
transienter i klimatet som övergången från interglacial till nedisning eller
interstadialerna ändå utgör? Det har också påpekats att det hydrostatiska
trycket kommer att ökas med den vattenpelare som istäcket utgör och att
denna kan bli flera gånger det urspungliga hydrostatiska trycket. Finns det
oomtvistliga belägg för att de förkastningar, tills vidare identifierade i Norr-
botten, som hävdas ha bildats i samband med den senaste isavsmältningen,
verkligen är så recenta eller finns det grundade skäl att anta att de är äldre
än den kvartära nedisningsperioden? Kan förvaret utformas så att det inte
blir en brottanvisning i en situation där de statiska spänningarna i berg-
grunden närmar sig brottgränsen för bergarten eller kommer berggrunden
aldrig att kunna nå nära brottgränsen för det ostörda berget på grund av att
svagheter i omgivande berggrund ger med sig långt innan det friska berget
når sin brottgräns?

Finns det skäl att beakta påfrestningar av annan karaktär utöver de som
förekommer i denna interglacialen och nästa glacial, när vi blickar in i den
fortsatta perioden efter den närmaste istiden? Berggrunden har redan mer
än ett tiotal nedisningar bakom sig under kvartar tid. Har den nått ett



dynamiskt jämviktstill stånd i landnedpressning som inte kommer att ändra
karaktär under den närmaste årmiljonen. Kan detta dynamiska jämvikts-
tillstånd tolkas i berggrunden idag?

Nuvarande tidplan sätter beslutstidpunkterna för lokalisering och utform-
ning av slutförvaret till det första decenniat under 2000-talet. Kan något
sägas om tempot i kunskapsuppbyggnaden i den typ av frågor som exempli-
fierats ovan?

Hur hantera "olösta problem"?

Svar på denna typ av frågor kan ju inte vara att säkra besked kommer att
kunna ges. Men vi behöver få en uppfattning om vilka osäkerheter som är
genuina och vilka som är forskningsbara i den meningen att osäkerheterna
kan reduceras genom ökad forskningsinsats.

Om en osäkerhet är genuin förefaller enda handlingssättet vara att accep-
tera osäkerheten och minimera inverkan av den genom materialval, utform-
ning eller lokalisering av ett förvar. SKBs tidiga strategi att kapsla in avfal-
let i koppar och fördela det så glest i berget att temperaturen överallt och
alltid håller sig under 100 C kan ses som en strävan att minimera betydel-
sen av de många osäkerheter om berggrunden som fanns då och i många
stycken består än i dag.



A3 Barriärsystemet i ett slutförvar för
använt kärnbränsle.
Principer och långtidsaspekter.

Tönis Papp
Svensk Kärnbränslehantering AB.

1 Inledning.

1.1 Allmänna förutsättningar för ett slutförvar i Sverige.

* Anläggning för slutlig förvaring.
* Säkerheten ej beroende av övervakning.
* Reparerbarhet.
* I svensk bergrund.

Den svenska lagstiftningen inom avfallsområdet baseras på principen att
den som ger upphov till ett avfall också skall ha ansvaret för att det tas om
hand på ett säkert sätt. Det finns en enighet att det radioaktiva avfall som
uppkommer inom landet skall tas om hand och slutförvaras i Sverige, samt
att frågorna kring kärnkraftens avfall till alla väsentliga delar skall lösas
av den generation som utnyttjar elproduktionen från kärnkraftverken.

För att inte belasta framtida generationer med en övervakningsbörda bör
den slutliga förvaringens säkerhet inte i onödan göras beroende av icke
tidsbegränsad kontroll och underhåll. SKB delar de värderingar som kom
till uttryck vid etik-seminariet, sept 87:

Ett slutförvar bör utformas så att övervakning och korrektiva åtgärder
inte är nödvändiga för förvarets säkra långtidsfunktion, samtidigt skall
dock utformningen inte i onödan försvåra eller omöjliggöra sådana insat-
ser.

För att säkerheten vid en slutlig förvaring skall vara möjlig att prognosera
krävs att forvarsmediets beteende skall kunna överblickas åtminstone över
den period då den måste fylla rollen av en säkerhetsbarriär. Detta innebär
att det endast finns ett fåtal principiella möjligheter att slutförvara högak-
tivt avfall, förvaring i stabila omloppsbanor i rymden, förvaring i djuphavs-
bediment eller förvaring i djupa geologiska formationer. Samtliga större
kärnkraftländer har idag inriktningen att slutförvara det högaktiva avfallet
i geologiska formationer. Den svenska inriktningen är en slutförvaring i
urberget.



1.2 KBS-3 och dess roll.

* Omfattande granskning.
* Genomforbarheten accepterad.

Inför drifttagningen av de sista svenska reaktorerna redovisades 1983, i
enlighet med kärntekniklagens krav, en metod för hur det använda kärn-
bränslet skulle kunna tas om hand på ett säkert sätt, KBS-3 rapporten.
Efter en omfattande granskning av nationella och internationella experter
samt av de svenska myndigheterna konstaterade regeringen att metoden
var godtagbar med avseende på säkerhet och strålskydd.

SKB har nu uppgiften att, på basis av ett brett underlag, föreslå hur och
var en slutlig förvaring av det använda kärnbränslet skall ordnas i Sverige,
samt, om detta accepteras av myndigheterna, bygga anläggningen och ge-
nomföra deponeringen.

1.3 Nuvarande arbetsläge.

* Alternativstudier.
* Validering.
* Definition av acceptanskriterier.

SKB breddar idag beslutsunderlaget genom att bl a granska flera olika
metoder för slutförvaring inför valet av förvarssystem och plats kring sekel-
skiftet. I detta arbete är KBS-3 ett referensalternativ. För säkerhetsbedöm-
ningarna vidareutvecklas modeller och databaser, en viktig del är att visa
modellernas validitet genom laboratorieexperiment, in situ försök och na-
turliga analogier.

Samtidigt pågår inom myndigheterna ett arbete med att definiera de lång-
siktiga säkerhetskrav samhället ställer på slutförvaret.

2 Principer för barriärsystemet.

2.1 Acceptanskriterier.

* Konstruktionsmål.
* Nordiska rekommendationer.
* Förändra ej de naturliga förhållandena.

I Sverige har ännu inga specifika kriterier givits för vad som utgör ett ac-
ceptabelt säkert slutföra». Ett konstruktionsmål för kärntekniska anlägg-
ningar i aktiv drift är att de skall utformas så att deras normaldrifl inte
skall ge en större dos till individer i omgivningen än 0,1 mSv/år, dvs mindre
än 10 % av den naturliga bakgrundsstrålningen. Strålskyddsinstitutet har
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vidare framhåiiit att principen bör vara att framtida generationer skall ges
minst samma skydd mot strålning som den vi kräver för den nu levande
generationen. De nordiska myndigheterna förväntas inom kort ge ut en
skrift med gemensamma rekommendationer för ett kriteriesystem.

Ett centralt problemområde är långtidsperspektivet. Det sätt på vilket vi
idag översätter utsläpp av radioaktiva ämnen till skadeverkningar är starkt
kopplat till dagens biosfär och till människans levnadsvanor. Med tiden kan
förändringar i näringskedjor och näringsintag, i medicinska landvinningar
och till och med i människan själv, innebära att dosen inte längre är ett
relevant mått på farligheten av ett utsläpp. Ofta har 10 000 år nämnts som
en rimlig tidpunkt efter vilken man bör byta acceptansmått. Ett sätt att
undvika att acceptanskriterierna blir meningslösa vore att knyta dem till
mera primära förhållanden. 8KB har i KBS 3 relaterat utsläppskraven till
principen att ett slutförvar inte på ett avsevärt sätt skall förändra de strål-
ningsförhållanden som ursprungligt rådde på platsen.

2.2 Farlighetens tidsberoende.

Det använda kärnbränslet måste hanteras med omfattande åtgärder för
skydd när det tas ut ur reaktorn. Vore avfallets potentiella farlighet oför-
ändad i tiden så vore en slutförvaring baserad på en tidsbegränsad, om än
lång, isolering av avfallet synnerligen tveksam. Man skjuter ju bara upp
effekten. Eftersom skyddsbehovet runt det använda kärnbränslet styrs av
det oskyddade avfallets potentiella farlighet innebär avklingningen att
förvarets skyddsroll kraftigt reduceras med tiden. Avfallets farlighet har
efter ca 100 000 år sjunkit till samma storleksordning som farligheten för
det naturliga uran som ursprungligen bröts för bränslet.

2.3 Krav på barriärernas funktion.

* Isolering.
* Bränslets innehåll av uran.
* Utspädning i rum och tid.

Eftersom den enda realistiska spridningsväg för radionuklider från förvar
till människa är via grundvatten, utgör en isolering av avfallet från grund-
vattnet, eller en fördröjning av tidpunkten för vattenkontakt, viktiga bar-
riärfunktioner. Likaså ger en långsam bränsleupplösning, eller fördröjd
nuklidtransport genom geosfären, tid för avklingning med reduktion av
utsläppets farlighet som följd.

Allt kan dock inte avklinga. Kärnbränslet innehåller även mycket lång-
livade ämnen. Mer än 95 procent av använt bränsle utgörs av uran som
redan fanns när solsystemet bildades, och som till stor del kommer att fin-
nas kvar när solen blir nova. Även enstaka nybildade nuklider har så lång
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halveringstid att de i praktiken inte kan isoleras tills de avklingat. Deras
potentiella farlighet är dock låg. För dessa ämnen skyddar förvaret främst
genom långsam upplösning och utspädning. Båda processerna ger lägre
koncentrationer i biosfären och minskar individdosen.

Slutförvarets huvudroll är att isolera avfallet från grundvatten så att av-
klingning och utspädning begränsar dosen i omgivningen.

2.4 Flerbarriärprincipen.

* Diversifiering.
* Redundans.

I både dataunderlag och beräkningsmodeller för säkerhetsanalysen före-
ligger osäkerheter. De kan bero på stokastiska variationer i in parameter,
på mätfel, på bristande förståelse eller på försummade processer. Dessa
osäkerheter måste naturligtvis kvantifieras så långt det är möjligt, och
osäkerhetens betydelse för de beslut som skall tas måste belysas.

Kvantifierbara osäkerheter kan kompenseras genom försiktiga antaganden
i funktionsanalysen eller genom säkerhetsmarginaler i konstruktionen.
Likaså kan processer i förvaret modelleras på ett sätt som resulterar i med-
vetet ogynnsamt utfall. Detta är emellertid svårt att tillämpa för mera
grundläggande osäkerheter. Till exempel, om väsentliga brister i förståelse
existerar inom ett område viktigt för säkerheten. Sådan osäkerhet kan dock
i viss mån undvikas genom att barriärerna väljs med hänsyn till mognads-
graden för de vetenskaper varpå den säkra funktionen baseras.

En annan princip som vi försöker tillämpa vid utformningen av slutförvar
är den sk flerbarriärsprincipen. Den innebär att ett förvarssystems lång-
tidssäkerhet skall bygga på flera av varandra oberoende barriärer, så att
den totala säkerheten inte äventyras vid eventuella brister hos en av bar-
riärerna. Bristerna här kan vara både av tillverkningsmässig och förståelse-
mässig art.

Med oberoende menar vi att samma grundläggande mekanism inte bör
styra den säkra funktionen i samtliga barriärer. Begreppet kan dock inte
användas i en absolut betydelse eftersom avfallet dock är koncentrerad till
en begränsad lokal.

2.5 Bevisbarhet.

* Valida modeller.
* Goda data.

Vid val av barriärer för ett slutförvar är det således viktigt att den efter-
strävade funktionen kan bevisas på ett övertygande sätt. Långtidsfunktio-
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nen över aktuella perioder kan inte visas med experiment. Matematiska
modeller måste därför användas för att förutsäga funktionen, och modeller-
nas validitet måste visas. Grundläggande principer för en hög bevisbarhet
är att:

helst utnyttja material som genom geologisk evidens visat sig ha en
hög stabilitet i aktuell miljö,
välja barriärer så att deras växelverkan i förvaret och med dess
omgivning kan analyseras med teorier väl integrerade i den
vetenskapliga kunskapsbasen,
i möjligaste man hålla förvaret inom parametergränser där
dataunderlaget är rikt och nära de naturliga förhållandena.

3 Scenarier.

* Normalscenario - referensscenario.
* Konstruktionsstyrande scenarier.
* Risk och sannolikhet.

Förvarets funktion påverkas av avfallet, av material och förhållanden i
närzonen, av bergets egenskaper, och av förvarets utformning. Därutöver
kan funktionen också påverkas av sk scenarier, ex vis externa globala för-
hållanden elier människors handlingar.

En säkerhetsanalys utgår normalt från ett referensscenario som utgör en
huvudlinje i analyssekvensen. Ett scenario måste i möjligaste mån vara
realistiskt och logiskt sammanhängande. Referensscenariet utgör ofta en
framtida utveckling där dagens förhållanden eller trender antas fortsätta.
Därutöver kan händelser eller processer förändra utvecklingen och ändra
förutsättningarna för förvarets funktion. Exempel på en sådan process är en
klimatförändring som kan ge upphov till en glaciation eller en värmeperiod,
båda med sina följdeffekter inom en mängd områden. Exempel på händelser
eller fenomen som kan ge upphov till viktiga scenarier är plötsliga bergrö-
relser, genomborrning av förvar eller att ett näraliggande undersöknings-
borrhål inte har pluggats. Scenarier föranledda av processer som inte kan
modelleras hanteras ofta som händelser.

Genom förvarets utformning och val av barriärer kan sannolikheten för att
ett scenario uppstår eller dess säkerhetsmässiga konsekvenser påverkas.
Om ett scenario har hög sannolikhet eller svåra konsekvenser bör den också
påverka förvarets uppbyggnad. Konstruktionsstyrande scenarier måste
redovisas i säkerhetsrapporten. Därutöver kan också ett antal andra scena-
rier behöva belysas som underlag för myndigheternas bedömningar. En
viktig uppgift vid säkerhetsanalysen är att påvisa att scenariegenomgången
är så komplett att alla relevanta scenarier utvärderats.

Vad som är säkerhetsmässigt relevant definieras i sista hand av acceptans-
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kriterierna. De nordiska rekommendationerna förväntas innehålla riktlinjer
for hur mer eller mindre sannolika scenarier skall hanteras. Huvudtrenden
är att acceptansen skall bedömas mot en prognoserad risk där risken defi-
nieras som produkten mellan scenariets sannolikhet att inträffa och dess
doskonsekvens.

4 Tillgängliga barriärer och deras funktion.

Här görs en genomgång av barriärer utnyttjade bl a i KBS-3, med en kort
diskussion kring varje barriärs roll, viktiga parametrar for dess funktion
och grunderna för tilltron till barriärens funktion är möjlig att visa (främst
m a p långtidsaspekter).

4.1 Bränslematrisen.

Så länge radionukliderna sitter bundna i bränslets keramiska matris kan de
inte läcka ut ur förvaret. Det använda bränslets upplösningstakt utgör
således en primär utsläppsbegränsning. Frigörelsen är olika för olika nukli-
der beroende på var i bränslestavarna de ansamlats, frigörelsen av jod på-
verkas exempelvis av att den under reaktordriften till viss del ansamlas i
spaltutrymmet mellan urankutsama, ämnen som i hög utsträckning ligger
kvar i matrisen frigörs långsammare.

Avgörande för utlakningen är respektive nukliders löslighet, urandioxid-
matrisens löslighet, tillgängliga vattenvolymer och tillgången till oxidanter.
Den senare faktorn är beroende av grundvattnets kemi, berggrundens re-
duktionsförmåga och de radiolytiska effekter i vatten som strålningen ger
upphov till.

Matrisens höga stabilitet framgår av bl.a. laboratoriemätningar, uraninit-
ens svårlöslighet i naturen och på studiet av den 1,8 miljarder år gamla
naturliga reaktorn i Oklo, Gabon. Ett annat naturligt fenomen som kunnat
belysa stabiliteten är bildning och upplösning av "roll-front deposits" av
uran.

4.2 Kapsel.

För att kunna hantera det använda bränslet i lämpliga enheter paketeras
det i hermetiskt tillslutna kapslar. Kapslarna skyddar bränslet under han-
teringen och ger ett visst strålskydd. Genom att välja ett beständigt mate-
rial för kapslarna hindrar det också för lång tid grundvattnet att komma i
kontakt med bränslet, och radionukliderna hinner avklinga.

KBS-3 utnyttjar en kopparkapsel på grund av dess termodynamiska stabi-
litet i rent vatten. Livslängden beror på hur kapseln dimensioneras samt
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vattnet" innehåll av korroderande ämnen och vattenomsättningen vid kap-
selytan. En viktig faktor är gropfrätningsdjupet som anger hur korrosionen
fördelas över kapselytan.

Tilltron till kapselns livslängd föranleds av att förutsägelser a i hög grad
baseras på termodynamiska överväganden, ett etablerat kunsapsområde
som är väl integrerat i vetenskapen, samt att den kemiska sammansätt-
ningen av grundvattnet på aktuellt djup är starkt buffrad av stora mängder
berg.

Korrosionens och gropfrätningens långtidsaspekter har belysts med ett
antal studier under naturliga förhållanden:

- metallplåtar nedgräva i mark ca 15 år
- jordplåtar för åskledare i mark ca 100 år
- kanoner från regalskeppet Kronan i sediment ca 300 år
- arkeologiska fynd i och kring Medelhavet ca 2 000 år
- gediget koppar i berggrunden miljontals år

På grundval av uppmätta sulfidhalter och grundvattenförhållanden i under-
sökta delar av berggrunden, bedöms kopparkapslar av 10 cm tjocklek kunna
bibehålla sin täthet i miljonårsperspektivet.

4.3 Buffert.

I KBS 3 deponeras varje kapsel i ett eget borrat hål i tunnelgolvet. Kapseln
omges av ett helt omslutande buffert av bentonitlera. Denna har ett flertal
uppgifter. Den skall fixera kapseln centralt i deponeringshålet, svälla vid
vattenupptagning och därvid fylla samtliga håligheter, utgöra ett värme-
ledande medium till berget, skapa en lämplig och stabil kemisk miljö kring
kapseln och skydda kapseln mot mindre bergrörelser. Den skall vidare
hindra strömmande vatten att transportera korrodanter till kapseln och
upplösta radionuklider från bränslet till omgivande grundvatten.

Som framgått av diskussionen kring övriga barriärer är vattenomsättning-
en vid kapsel och bränsle viktig för säkerheten. Genom att välja en lera som
förkompakterats till lämplig densitet kan den hydrauliska konduktiviteten
fås så låg att praktiskt taget inget vattenflöde går genom bentoniten. Tran-
sporten av korrodanter in till kapseln och radionuklider ut från bränslet
styrs då helt av en långsam diffusion genom bentonitlagret.

Viktiga parametrar för bentonitens funktion är temperatur, som väljs ge-
nom bränslemängden i kapseln, och lerans densitet, som anpassas genom
lämplig fyllninggrad av det torra materialet.

Bentonit är en naturlig lera som bildats av vulkanisk aska och finns på
många ställen i världen. Dess stabilitet har kunnat studeras i olika miljöer
och under olika temperaturförhållanden. Modellberäkningar, experiment
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och mikrostrukturella studier kompletterar erfarenheterna från naturliga
leror, exempelvis på Kinnekulle, Sardinien och Gotland. Studier visar att
bentonitbufferten kan bibehålla sina för säkerheten viktiga egenskaper i
miljonårsperspektiv vid de temperaturer och kemiska förhållanden som
förväntas.

4.4 Närområde.

Närområdet kan, liksom bufferten, påverka kapsellivslängd, löslighet och
transport via geometrisk utformning och via kemisk konditionering av nä-
rområdets miljö. Den kemiska konditionering som främst diskuterats är Eh

och pH buffring. Andra möjligheter är att tillsätta speciella "getters" för att
fålla eller sorbera specifika ämnen som skulle kunna dominera dosbilden
(ex.v. jod, cesium). Denna barriärpotential har ännu inte utvärderats full-
ständigt. Närzonens långtidsfunktion vad avser effekterna av berggrundens
förmåga att hålla en reducerande miljö kring avfallet studeras under natur-
liga förhållanden i ett internationellt projekt i Pocos de Caldas, som just
håller på att avslutas.

Närområdets utformning och bergets kvalitet kring varje enskild kapsel har
också betydelse för förvarets funktion. Genom att i deponeringsskedet ut-
nyttja eller förkasta potentiella kapsellägen kan vattenomsättningen i kap-
selns närhet påverkas. Principen att fördela avfallet på många kapslar i ett
relativt stort förvar medför att temperaturpåverkan hålls låg och att det
område i berget som störs av förvaret begränsas.

Närområdets funktion kan mekaniskt påverkas av bergspänningar och
bergrörelser. Genom att begränsa temperaturen i förvaret och genom att
undvika svaghetszoner i berget kan sannolikheten för sådana rörelser i
förvaret begränsas. Arrangemanget med en plastisk lerbuftert runt kapseln
skyddar mot plötsliga rörelser i decimeterskala. Sådana och större rörelser i
berg utanför rörelsezoner som kan identifieras vid utbyggnaden bedöms som
mycket ovanliga i den svenska berggrunden.

4.5 Fjärrområde.

Geosfärens huvudroll är att ge en kemiskt och strukturell stabilitet i för-
varets omgivning, en förutsättning för att långtidsfunktionen skall kunna
prognoseras på ett realistiskt sätt. Därutöver begränsar berget vattenom-
sättningen kring förvaret.

Stora rörelser är ovanliga i svensk berggrund, och de fall av sena bergrörel-
ser som konstaterats i samband med glaciationer har visat sig vara knutna
till tidigare etablerade sprickzoner. Genom att välja kapselpositioner med
hänsyn till existerande svagheter i berget och genom att placera förvaret så
att det skyddas av kända svaghetszoner kan risken reduceras för att berg-
rörelser skall skära igenom förvaret och påverka kapslarna.
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Typområdesundersökningar på ett tiotal platser i hela Sverige och analys-
erna för KBS-3 rapporten visar att berggrunden på många ställen i Sverige
uppvisar de egenskaper som erfordras för att de ur geologisk synpunkt skall
vara lämpliga som förläggningsplats för ett slutförvar. Studier sedan dess
har förstärkt den uppfattningen. De borrkärnor som tagits upp utgör ett
arkiv över de påverkningar som skett alltsedan berget bildades inklusive de
senaste årmiljonernas upprepade glaciationer. De hydrogeologiska mätning-
arna utgör naturens facit för den integrerade effekten av alla dessa påverk-
ningar. Det bedöms att en ytterligare glaciation inte väsentligt torde förän-
dra dagens bild av berget som säkerhetsbarriär i ett slutförvar om förvaret
placeras på ett djup som undviker den högre uppsprickningen ner till 150 -
250 m:s djup.

Bergrörelser liksom glaciation är dock exempel på scenarier som studeras
vidare på många håll i världen, även i Sverige och på SKB.

4.6 Biosfår.

Biosfären utgör en viktig länk i transportprocessen mellen förvar och män-
niska. Förhållandena i biosfären kan både reducera effekten av ett radio-
nuklidutsläpp, genom att fördröja och späda ut, och förvärra effekten genom
att koncentrera nukliderna i biota som ingår i människans näringskedja.
Eftersom biosfärens radioaktivitet är i jämvikt med det ständiga "utsläppet"
av naturligt förekommande radionuklider från berggrunden utgör den ett
samtidigt en storskalig naturlig analogi för ett slutförvar om den skulle
läcka radioaktivitet.

Många av de parametrar som anger hur ett utsläpp av radionuklider till
biosfären kommer att påverka dosen till en utsatt individ förändras dock
redan i 1 000 års skalan, dvs relativt snabbt jämfört med de isoleringstider
vi strävar efter. Människans naturanvändning och sättet att producera vårt
näringsintag har t ex ändrats på ett påtagligt sätt på några hundra år.
Naturens bakgrundsaktivitet därför ett betydligt mer robust kriterium för
acceptans än dosbegreppet.

5. Säkerhetens bevisbarhet över lång tid.

SKB (och föregångare) har nu i mer än ett decennium studerat, utvecklat
och redovisat möjligheter att på ett säkert sätt slutförvara använt kärn-
bränsle i den svenska berggrunden. Erfarenheterna visar att den teknik
som erfordras för att inkapsla avfall och deponera det i ett förvar skyddat av
flera barriärer inte är speciellt komplicerad.

En avgörande faktor vid säkerhetsbedömningen av olika förvarsideer är
frågan om hur barriärernas säkra funktion under långa tider skall kunna
visas. Våra studier har påvisat möjligheten att omge avfallet med barriärer
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där funktionen baseras på fenomen som är så väl integrerad i vårt vetandet
att sannolikheten för att substansiella felaktigheter finns i vår förståelse är
mycket liten.

Barriärerna kan väljas så att långtidsfunktionen kan underbyggas med en
serie av studier sträckande sig från laboratorieexperiment under väl kon-
trollerade förhållanden, över storskaliga försök under förhållanden som är
karakteristiska för ett slutförvar, till omfattande undersökningar av i natu-
ren förekommande processer analoga med de som förväntas styra säker-
heten i ett slutförvar.

Typområdesundersökningar har visat att det på flera ställen i landet finns
platser där berggrunden har sådana egenskaper att den väl lämpar sig för
anläggning av ett slutförvar.

Samhällets acceptans kräver också en bedömning av den tilltro man har till
att säkerheten i förvaret är tillräckligt. Dvs att den osäkerhet som finns i
säkerhetsbedömningarna inte är så stor att acceptansen skulle ifrågasättas.
SKB vidareutvecklar och detaljerar idag modeller och dataunderlag för
funktionsanalyser i syfte att kring år 2000 dels föreslå plats och system för
ett säkert slutförvar i Sverige dels redovisa dess säkerhet på ett sätt som
kan accepteras av myndigheter och samhälle. Valet av barriärer kan i lika
utsträckning komma att styras av barriärfunktionens bevisbarhet som av
barriärens troliga skyddspotential.

Den nivå av tilltro som måste uppnås kommer att vara svår att kvantifiera,
och blir starkt beroende av hur acceptanskriterierna formuleras.
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A4 Scenarierna och säkerhetsanalysen

Kjell Andersson
Statens kärnkraftinspektion

1. Bakgrund

De grundläggande principerna för slutförvaring av använt kärnbränsle i
svensk berggrund enligt KBS-3 eller liknande lösningar är enkla. Kärnbrän-
slet omges av ett antal tillverkade barriärer som i KBS-3 metoden består av
naturligt förekommande ämnen som koppar och bentonitlera. Förvaret
förläggs på stort djup i svensk berggrund som har varit stabil under mycket
långa tider. Efter deponering av bränslekapslarna och förslutning av förva-
ret skall inga åtgärder behöva vidtas för att skydda omgivningen från even-
tuellt utläckande radioaktiva ämnen.

Trots dessa enkla principer kvarstår uppgiften att visa att slutförvaret är
säkert, d.v.s. att det inte medför oacceptabla hälso- och miljörisker ens
under mycket långa tider, tusentals år eller längre. Denna uppgift visar sig
vara mycket kvalificerad och medföra ett stort forskningsprogram. En själv-
klar grund för detta är att ett slutförvars säkra funktion under så lång tid
inte kan bygga på faktiska drifterfarenheter av liknande anläggningar. I
stället får vi utifrån vår kunskap om naturlagarna och de kemiska och
fysikaliska processer som styr utläckaget av radioaktiva ämnen (radionukli-
der) bygga matematiska modeller som beskriver dessa processer. Med hjälp
av modellerna försöker vi beräkna så väl som möjligt hur förvaret kan för-
väntas fungera.

Tekniken att med matematiska modeller analysera hela slutförvarssystem-
et (tekniska barriärer, geosfär och biosfär) och på så sätt få kvantitativt
underlag för utvärdering av säkerheten kallas säkerhetsanalys. Detta före-
drag ger först en översikt över de områden som säkerhetsanalysen omfattar
och en metodik för dess genomförande. Därefter behandlas två centrala
frågeställningar, nämligen valet av scenarier för säkerhetsanalysen och
nödvändigheten av fortsatt forskning för att vidga dess naturvetenskapliga
kunskapsbas. Slutligen beskrivs säkerhetsanalysens roll i det fortsatta
svenska slutförvarsprogrammet.

2. Slutförvarssystemet

Ett slutförvars säkerhet beror av många olika faktorer som områdets geolo-
giska och hydrologiska egenskaper, grundvattenkemi, de tekniska barriä-
rernas långtidsegenskaper etc. Detta innebär att kunskaper från många
tekniska och vetenskapliga områden måste användas i säkerhetsanalysen.
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Några av de processer som mås'e beskrivas är:

Innehållet av radioaktiva ämnen i kärnbränslet och hur detta
förändras över tiden genom radioaktivt sönderfall

Hur grundvattnet strömmar i förvarsområdet och hur detta påverkas
av förvaret genom t.ex. förändrade bergspänningar.

Hur korrosiva ämnen i grundvattnet transporteras in genom
lerbufFerten till kapseln

Hur kapseln korroderar

Hur radionuklider lakas ut ur kärnbränslet av grundvattnet

Hur de utlakade radionukliderna transporteras ut genom
kapslingsrester och buffert till berget och dess grundvatten

Hur radionukliderna fortsättningsvis transporteras genom berget och
hur olika kemiska processer därvid kan göra att transporten går
långsammare än grundvattnets strömning

Hur radionukliderna når biosfären, sprids vidare och tas upp i växter,
djur och människor

Det är säkerhetsanalysens uppgift att sammanfoga allt detta till en sam-
manhållen beskrivning av hela slutförvarssystemet. Säkerhetsanalysen
måste därmed anta ett systemanalytiskt och tvärvetenskapligt betraktelse-
sätt.

3. Säkerhetsanalysens metod

Det system som säkerhetsanalysen skall beskriva är komplicerat. De långa
tidsperspektiven medför extra svårigheter i uppläggning och utvärdering av
beräkningarna. Det är därför nödvändigt att ha en väl genomtänkt metodik
för analysen. Här beskrivs kortfattat de olika stegen i en säkerhetsanalytisk
metodik (se också Fig 4-1):

A. Scenarieutveckling
Säkerhetsanalysen av ett slutförvar omfattar långa tidrymder. Analysen
måste därför gnindas på vissa antaganden eller ansatser som ger ramar för
modellberäkningarna - scenarier. En vanlig typ av scenario utgår från i
tiden konstanta yttre förhållanden med en "bästa uppskattning" eller en
pessimistisk ansats av ingångsdata till beräkningarna. En andra typ av
scenario utgår från händelser som kan påverka förvarets funktion eller
integritet, t ex en ny istid eller tidigt kapselgenombrott.
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Säkerhetsanalysens metodik
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B. Val av modeller
Inom valda scenarier bygger man upp begreppsmässiga bilder av de förlopp
man vill analysera (t ex hur grundvatten strömmar genom berget) och vilka
faktorer som kan påverka dessa förlopp (t ex tryckfördelningar, bergets
sprickighet m m). Detta kallas att man bildar konceptuella modeller för
barriärsystemets olika delar. Utgående från de konceptuella modellerna
bygger man sedan upp matematiska modeller som vanligen överförs till
datorprogram för beräkningarna.

C. Verfiering
Datormodellerna verifieras, d.v.s. man kontrollerar att de gör sina be-
räkningar på ett matematiskt korrekt sätt.

D. Validering
Man validerar sedan modellerna, d.v.s. man kontrollerar att de beskriver
verkliga förlopp på ett riktigt sätt. Man jämför då resultat som räknats
fram med hjälp av modellerna med resultat från laboratorieförsök, fält-
försök och med data från verkliga förlopp i naturen, s.k. naturliga analogier.

E. Konsekvensanalys
Konsekvensanalysen innebär att man beräknar förvarets funktion inom
valda scenarier och med de modeller man utvecklat. I detta steg spelar
osäkerheter en stor roll. Osäkerheter i valet av konceptuella modeller
måste belysas genom att flera alternativa modeller används. Det finns också
osäkerheter i data beroende på osäkra mätresultat, naturliga variationer,
osäkerheter i bakomliggande beräkningar, etc. Det finns ett flertal olika
metoder att utvärdera betydelsen av sådana osäkerheter.

F. Jämförelse med kriterier
Säkerhetsanalysen avslutas med att man jämför beräkningsresultaten med
acceptanskriterier. Det är dock viktigt att inse att resultaten av modell-
beräkningar endast utgör en del, om än viktig, av underlaget för total-
bedömning av ett slutförvars säkerhet. Kvalitativa bedömningar kommer
alltid att behövas för att få en helhetsbild.

4. Scenarierna

Bedömningar av framtida händelsers möjligheter att förändra ett slut-
förvars säkra funktion utgör ett viktigt första led i säkerhetsanalysen ge-
nom att det ger förutsättningarna för val av modeller och ingångdata till
beräkningarna. Sådana händelser kan tänkas uppkomma på grund av in-
byggda egenskaper i förvaret självt. Det kan också vara yttre händelser,
t.ex. klimatförändringar eller sprickbildning i berggrunden. En tredje typ av
händelse kan inträffa genom medveten eller omedveten mänsklig påverkan.

Det totala antalet händelser som på något sätt kan tänkas påverka förvaret
är stort. I ett projekt som genomförts i samarbete mellan SKI och SKB har
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således ca. 150 händelser identifierats. I en analys av möjliga scenarier
måste man ta hänsyn till inte bara dessa enstaka händelser utan också
möjliga kombinationer av dem. För att göra säkerhetsanalysen genomförbar
måste man emellertid avsevärt reducera antalet scenarier som man analy-
serar i detalj.

Det är av stor vikt att arbetet med att ta fram de scenarier som skall stu-
deras i detalj genomfors systematiskt och med väl etablerad metodik. Det
nu genomförda SKI-SKB projektet skall i första hand ses som en metodstu-
die och som ett första led i ett långsiktigt arbete. Det har emellertid visat
sig möjligt att med ett fåtal urvalskriterier och med ett strukurerat sätt att
gruppera händelser härleda ett fåtal händelser som kan analyseras mer i
detalj. Detta kommer nu att göras av SKI och SKB var för sig inom ramen
för de båda organisationernas resp. säkerhetsanalytiska projekt.

Vid scenariearbetet läggs stor vikt vid dokumentation. Således beskrivs och
dokumenteras alla händelser som identifieras i rapportform och i databaser.
På samma sätt dokumenteras alla led i arbetet med att ta fram de slutliga
scenarierna. Genom detta kan man framdeles lätt finna hur arbetet har
genomförts i detalj. Det blir också lätt att göra om analysen med eventuellt
tillkommande händelser som inte tidigare beaktats. Detta är av stor bety-
delse bl.a. för allmänhetens möjligheter att få insyn i och påverka arbetet.

Scenariestudier har hittills i första hand genomförts med säkerhetsana-
lytiker och experter inom olika delområden av slutförvarsforskningen. Man
kan förutse att arbetet i framtiden kommer att vidgas till att omfatta breda-
re grupper i samhället. Den grund som nu läggs med metodstudier och en
god dokumentation bör ge bra förutsättningar för detta.

5. Långtidsperspektivet

En särskild svårighet vid scenariearbetet utgörs av skillnaden mellan geo-
sfär och biosfär vad gäller möjligheterna att göra förutsägelser för den fram-
tida utvecklingen. Geosfären är förhållandevis stabil medan exempelvis
klimat- och vegetationsförändringar liksom förändringar i näringskedjor och
upptagsvägar sker i betydligt snabbare takt. Anspråken på att göra förut-
sägelser för biosfären under långa tider, tusentals år eller mera, måste
därför var måttliga.

Detta påverkar biosfärsdelen av säkerhetsanalysen. Det påverkar också
arbetet med att utforma kriterier för säker slutförvaring. Det finns här två
möjliga vägar att gå som kan komplettera varandra. Ett alternativ är att
avstå från biosfärsberäkningar för långa tider och endast beakta inflödet av
radionuklider till biosfären. Det andra alternativet är att behandla biosfä-
ren på ett stiliserat sätt i säkerhetsanalysen genom att ansätta en eller ett
fåtal "referensbiosfärer" med stabila förhållanden. Sådana "referensbiosfä-
rer" skulle kunna väljas från i dag existerande förhållanden på olika delar
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av jorden. Om ett slutförvar kan visas vara säkert med en sådan uppsätt-
ning tänkta biosfärsförhållanden och med pessimisiskt valda recipientsitua-
tioner for "referensbiosfarerna" kan det vara en rimlig bedömning att anta
att förvaret också i den verkliga och föränderliga biosfären faktiskt kommer
att vara säkert.

Frågan om hur man skall behandla problemet med långa tider i säkerhets-
analysen behandlas i ett särskilt inledningsanförande (Jan Olof Snihs och
Curt Bergman, SSI).

6. Kunskapsbasen

En säkerhetsanalys som gör anspråk på trovärdighet måste grundas på
förståelse av slutförvarssystemet med de kemisk-fysikaliska processer och
förhållanden i berggrunden som styr grundvattnets strömning och hur
radionukliderna transporteras i förvaret och dess omgivning.

Redan i myndigheternas gransking av KBS-3 angavs ett antal områden där
fortsatta forskningsinsater behövs för att öka denna förståelse. I industride-
partementets beredningspromemoria som låg till grund för regeringens
beslut att tillåta laddning av reaktorerna Oskarshamn 3 och Forsmark 3
konstaterades således:

"Under ärendets handläggning har ett antal problemområden och fråge-
ställningar aktualiserats vilka föranleder fortsatta forsknings- och utveck-
lingsinsatser inför kommande förvarsutformning och successiva platsval.

Det av SKBF framlagda programmet för forskning och utveckling har be-
funnits tillgodose kärntekniklagens krav. Det är dock angeläget att arbetet
även fortsättningsvis bedrivs målmedvetet."

SKBs forsknings- och utvecklingsprogram granskas nu regelbundet med
treårs intervall. Man kan konstatera att flera av de under KBS-3 remissen
aktualiserade frågeställningarna fortfarande är föremål för omfattande
forskningsinsatser.

Strömning i sprickigt berg kan tas som exempel på ett sådant område. Hit-
tills har grundvattenströmningen modellerats genom att beskriva berget
som ett poröst medium. Detta förfarande har bedömts ge en god medel-
värdesmässig uppskattning av grundvattenflödet kring ett slutförvar. Det
råder emellertid osäkerhet om i vilken omfattning och i vilken skala denna
ansats är riktig. Alternativa modellidéer (konceptuella nr duller) är därför
under utveckling. En idé går ut på att beskriva berget som ett nätverk av
sprickor med slumpmässigt fördelade egenskaper. En annan idé, som också
har viss experimentell förankring, beskriver transporten i berget som
strömning genom endast delar av spricksystemet, s.k. kanaler. Vilken mo-
dellidé som används kan ha stor betydelse för resultaten av en säkerhets-
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analys. Det är därför viktigt att det fortsatta forskningsarbetet kan klar-
lägga vilken roll som de olika konceptuella modellerna skall ha i säkerhets-
analysen.

En näraliggande frågeställning är i hur stor utsträckning radionuklider kan
vandra (diffundera) in i bergets mikrosprickor för att där fastna (sorberas)
på sprickytorna. Även denna s.k. matrisdiffusion har stor inverkan på
transporten av radionuklider i berggrunden. Ett tredje exempel på ett vik-
tigt forskningsområde är bergmekaniska och termomekaniska effekter på
grundvattenflödet som kan uppkomma på grund av förvaret självt eller
genom yttre påverkan, t.ex. på grund av istider.

Även de kemiska egenskaperna hos det s.k. närområdet, d.v.s. förvaret
självt och dess närmaste omgivning, utgör ett forskningsfält där fortsatta
insatser behövs. Exempel på frågeställningar gäller mekanismer för kärn-
bränslets upplösning i grundvattnet och redoxförhållandena i kapslarnas
omedelbara närhet.

Modellvalidering, d.v.s. säkerställandet att man har eller utvecklar säker-
hetsanalytiska modeller bcm tillfredsställande beskriver verkliga förlopp,
kan sägas utgöra själva kärnpunkten i slutförvarsforskningen. Valideringen
innefattar utveckling och kontroll av modeller samt det experimentella
arbete som möjliggör sådan kontroll. Det är ytterst angeläget att dessa
insatser kan inriktas mot de väsentligaste frågorna. Det gäller m.a.o. att
säkerställa tillräcklig vetenskaplig förståelse av för säkerhetsanalysen
viktiga frågor snarare än vetenskap för dess egen skull eller onödig detalj-
kunskap.

Arbetet med modellvalidering bedrivs i stor omfattning i internationellt
samarbete. Inom geosfärsområdet leder SKI bl.a. samarbetsprojektet
INTRAVAL med ett tjugotal deltagande organisationer från elva länder.
Projektet samarbetar med flera internationella och nationella experimen-
tella program och studier av naturliga analogier. SSI leder ett liknande
projekt, BIOMOVS, för biosfärsmodeller. Man kan förutse att fortsatt inter-
nationellt samarbete kan bidra till utvecklandet av en strategi för åter-
stående valideringsinsatser.

7. Två säkerhetsanalyser: SKB-91 och SKI:s PROJEKT-90

Genom säkerhetsanalysen prövas värdet av kunskaperna inom alla om-
råden av betydelse för ett slutförvars säkerhet. Genomförande av säkerhets-
analyser med lämpliga tidsintervall under slutförvarsprogrammets gång
fokuserar därför de fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatserna.

Ansvaret för att geomföra säker slutförvaring av det använda kärnbränslet
åvilar reaktorinnehavarna som för detta ändamål har bildat SKB. SKB har
genom KBS-projekten genomfört säkerhetsanalyser som har syftat till att
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visa att säker slutförvaring är möjlig i Sverige. Programmet närmar sig nu
en fas med successiva platsurval och därmed alltmer specifika säkerhets-
analyser. Som en förberedelse för detta har SKB meddelat att man skall
redovisa en ny säkerhetsanalys år 1991, SKB-91. Med detta arbete avser
SKB att belysa olika förutsättningar för förvarsutformning och platsval.
Senare under 1990-talet kommer SKB att redovisa förslag till ett fåtal
platser för detaljerade undersökningar.

SKBs slutförvarsprogram ger en utgångspunkt också för myndigheternas
verksamhet inom slutförvarsområdet. Sålunda tar en stor del av SKIs arbe-
te sikte på att utveckla kunskaper och metoder för att möjliggöra det om-
fattande granskningsarbete som förutses för att utvärdera säkerheten hos
SKBs kommande förslag till slutförvar. SKIs arbete har därvid behandling-
en av en tillståndsansökan enligt kärntekniklagen som riktpunkt. Det är
rimligt att SKB av myndigheterna får vissa anvisningar om vad en sådan
ansökan bör innehålla. SK1 avser därför att utarbeta riktlinjer för säker-
hetsredovisning. En första etapp av detta arbete skall vara färdigt år 1991.

Stora delar av SKIs program samordnas inom ett särskilt projekt, Projekt-
90, som använder säkerhetsanalysen som drivande kraft. Det främsta målet
med Projekt-90 är att ta fram underlag för de riktlinjer som SK1 skall utar-
beta. Detta görs genom att genomföra en så långt möjligt fullständig säker-
hetsanalys av ett KBS-3 liknande förvar. Genom detta arbete utvecklas
kompetens och resurser för från kraftindustrin oberoende säkerhetsanalyser
inom SKI och med hjälp av fristående konsulter. Vidare utvecklas metoder
för att utvärdera betydelsen av osäkerheter och kunskapsluckor. Projektet
blir därmed också ett hjälpmedel för att styra SKIs eget forskningsprogram.
Vidare upprätthålls beredskap för andra uppgifter som yttranden till SKN
om SKBs treåriga forskningsprogram och yttranden i samband med plats-
urval.

8. Sammanfattning

Säkerhetsanalysen spelar en central roll vid utvärderingen av ett slutför-
vars säkerhet. Den utgör också ett hjälpmedel för att fokusera de forsk-
nings- och utvecklingsinsatser som skall leda till förverkligandet av ett
slutförvar för använt kärnbränsle.

Säkerhetsanalysen som licensieringsinstrument

En tillståndsansökan från kraftindustrin för ett slutförvar för använt kärn-
bränsle och högaktivt avfall måste komma att bygga på en säkerhetsanalys
som sammanfattar all tillgänglig kunskap om slutförvarssystemet och ger
kvantitativa mått på säkerheten som kan jämföras med uppställda krite-
rier. Även de beslut som skall fattas under 1990-talet vad gäller val av-
metod och plats för slutförvaringen måste ha successivt uppdaterade säker-
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hetsanalyser som en del av beslutsunderlaget. Det primära ansvaret för
dessa säkerhetsanalyser vilar på kraftindustrin.

Det är ytterst angeläget att säkerhetsmyndigheterna kan utöva en kvalifi-
cerad kontroll av de redovisningar som kommer från kraftindustrin. Detta
medför att myndigheterna måste bygga upp till stora delar oberoende resur-
ser för säkerhetsanalyser. Myndigheternas granskande roll innebär att de i
viss mening också måste vara förekommande med att ge riktlinjer för indu-
strins redovisningar. Även för detta spelar säkerhetsanalysen en central roll
vilket avspeglas i SKIs Projekt-90.

Den vetenskapliga metodiken för säkerhetsanalysen med verifiering och
validering av modeller är väl etablerad. Betydande insatser återstår emel-
lertid när det gäller att göra modellerna och deras resultat begripliga och
lättillgängliga för beslutsfattare och en bredare allmänhet.

Valet scenarier är av grundläggande betydelse för säkerhetsanalysen. Bety-
dande framsteg görs nu för att utarbeta metodik för detta arbete. Stor vikt
fästs härvid vid god dokumentation som skall ge bra förutsättningar för
framtida arbeten med deltagande även av bredare grupper i samhället.
Förtroendet för säkerhetsanalysen som licensieringsverktyg kommer till
stor del att bero av hur väl scenarievalen kan förklaras och förankras bland
beslutsfattare och allmänhet.

Säkerhetsanalysens roll i forsknings- och utvecklingsprogrammet

Inom flera områden behövs fortsatta forskningsinsatser innan säkerhets-
analysen kan sägas vila på en tillräcklig kunskapsbas för tillståndsgivning
av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Några sådana områden har om-
nämnts i detta anförande. Nödvändigheten av särskilda insatser för modell-
validering, särskilt inom geosfårsområdet, har därvid betonats. Det råder
internationell enighet om att en stor del av det återstående forskningsarbe-
tet inför realiserandet av slutförvar för högaktivt avfall måste koncentreras
till detta område.

Det är angeläget att forskningsbehoven inom kärnavfallsområdet får en
allsidig belysning. Alla for säkerheten viktiga frågeställningar måste klar-
läggas och analyseras innan ett slutförvar kan börja byggas. Samtidigt skall
forskningen inte behöva drivas till omotiverad detaljnivå. Den i Sverige och
andra länder tillämpade principen att lägga ansvaret för att genomföra ett
säkert slutförvar på reaktorinnehavarna och att samtidigt ha myndigheter
med granskande och tillståndsgivande funktioner torde vara mycket ända-
målsenlig för att belysa forskningsbehoven ur dessa båda perspektiv.

Med säkerhetsanalysen som verktyg kan de viktigaste problemområdena
identifieras för fortsatt forskning. Samtidigt ger den möjlighet att bedöma
hur långt i detaljförståelse man behöver gå inom olika områden och hur
vissa osäkerheter skulle kunna kringgås genom förenklade pessimistiska

27



ansatser vad gäller modellernas utformning och ingångsdata. Säkerhets-
analysen utgör således ett hjälpmedel för både industri och myndigheter i
deras resp. uppgifter som genomförande och granskande parter av det forsk-
nings- och utvecklingsprogram som skall leda till säker slutförvaring av
använt kärnbränsle och högaktivt avfall från det svenska kärnkraftpro-
grammet.
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A5 Strålskyddskriterier i det långa
tidsperspektivet

Jan Olof Snihs och Curt Bergman
Statens strålskyddsinstitut
Huvudenheten för kärnenergi

Inledning

Allt är relativt, så även begreppet långa tidsperspektiv. I normalt
strålskydd har tidsbegreppet generationer använts allt sedan Muller for
mer än 50 år sedan påvisade strålningens effekt på arvsmassan. Uppbygg-
naden av radionuklider i biosfären främst som en följd av de atmosfäriska
kärnvapenproven under 1950-talet och kärnkraftverkens normalutsläpp
vidgade tidshorisonten till flera hundra år. För slutförvaring av högaktivt
avfall gäller det långa tidsperspektivet miljontals år. I denna presentation
skall vi inledningsvis diskutera kriterier och tidsperspektiv för det normala
strålskyddet men huvuddelen kommer att ägnas åt frågeställningar kring
kriterier i det mångtusenåriga tidsperspektivet.

Tidsperspektiv i normalt strålskydd

Sedan många år tillbaka har risken for akuta strålskador i arbetslivet i
Sverige reducerats till inget eller något enstaka fall per år. Istället innebär
strålskydd i praktisk tillämpning en begränsning av riskerna för långsiktiga
effekter framför allt uppkomsten av cancer. Beroende på typ av cancer är
det fråga om att begränsa risker för skador som kan drabba människor
10 - 50 år efter exponeringen.

Att skydda människor för skador i dessa tidsperspektiv innebär vissa pro-
blem. A ena sidan kan någon med rätta anse att risken är stokastisk och
inte behöver drabba just honom eller henne. Den eventuella skadan uppträ-
der också längre fram i tiden och den tidsfrist som uppstår uppfattas som en
mildrande faktor. Det är också möjligt att denna risk uppfattas som liten
jämfört med risken att dö av andra orsaker under de många år det kan vara
fråga om.

A andra sidan kan den långsiktiga risken genom sin fördröjning uppfattas
som hot i sig. Ångesten för det okända blir påträngande och obehaglig och
därigenom tillmäter man strålrisken en extra negativ betydelse. Den inger
också känslan av hopplöshet och resignation - man sitter obönhörligen fast i
risken när stråldosen erhållits och det finns inget att göra för att eliminera
den. Även riskkällan, främst om det är strålning som har sitt ursprung i en
kärnteknisk verksamhet, upplevs av många som mer oacceptabel än flerta-
let andra riskkällor som ger upphov till samma risk för individen.
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De tre grundläggande principerna for strålskydd är berättigande, optime-
ring och högsta tillåtlig dos. De syftar till att

ingen skall behöva utsätta sig for denna osäkra extra risk för framtida
skador från en verksamhet som inte samtidigt ger en fördel som
uppväger risken,
risken har reducerats så mycket som är rimligt möjligt och
i vart fall skall dosen (risken) för den enskilda individen inte överstiga
ett visst högsta värde.

De två första principerna är knutna till en viss given verksamhet. Berätti-
gande och optimering avseende en verksamhet påverkas inte av att andra
verksamheter berättigats och optimerats om de inte har något direkt sam-
band eller den ena utgör en del av den andra eller att de tillsammans på
något sätt bildar en kopplad enhet.

Däremot utgör individdosgränsen ett absolut mått på högsta tillåtlig dos
från alla verksamheter. Därför kan bara en del av dosgränsen användas för
en given verksamhetsgren. Detta gäller speciellt gränsen för allmänheten
1 mSv/år. För t ex kärnkraften gäller högst 0,1 mSv/år för allmänheten nu
och i framtiden. Resten av 1 mSv/år kan utnyttjas för annan verksamhet.

Detta är ett försiktigt säkerhetstänkande med högt ställda krav. I verklig-
heten ger utsläppen från kärnkraftverken på grund av insatta strålskydds-
åtgärder motiverad av optimeringsprincipen och extra skyddsmarginaler
endast en bråkdel av 0,1 mSv/år.

Vissa radioaktiva ämnen är långlivade. De kan också ha lång uppehållstid i
människokroppen efter intag via födan eller genom inandning. Exempel på
sådana ämnen är strontium-90 och plutonium-238, 239. De gränser som
finns på högsta tillåtliga intag av radioaktiva ämnen i kroppen per år har
beräknats med hänsyn till omsättningen i kroppen av ämnet och den upp-
byggnad som kan ske. Eftersom intag av det radioaktiva ämnet kan fortsät-
ta hela livet är gränsen satt så att årsdosen vid jämvikt eller efter 50 år (för
arbetare) eller 70 år (för allmänheten) inte skall överstiga den högsta tillåt-
liga årsdosen. Rent matematiskt går det till så att den integrerade stråldo-
sen över 50 år respektive 70 år av ett årsintag skall underskrida årsdos-
gränsen (den intecknade dosen mindre än årsdosgränsen).

Vid utsläpp av långlivade radioaktiva ämnen i luft och vatten sker en viss
uppbyggnad i olika delar av miljön. Att det sker en sådan uppbyggnad må-
ste beaktas vid gränssättningen av de årliga utsläppen. Därför beräknas
den s.k. dosinteckningen, vilket är den sammanlagda stråldos som ett ut-
släpp ger upphov till integrerad över all framtid. Man tar därvid hänsyn till
hur de radioaktiva ämnena finns kvar i biosfären t ex tas upp av fisken i
vattnet och grödor på åkrarna för att därefter exponera de som hanterar och
konsumerar detta tills aktiviteten slutligen försvinner. Genom att på detta
sätt ta hänsyn till den långsiktiga konsekvensen av ett års utsläpp kan
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också den långsiktiga konsekvensen av flera års utsläpp beräknas och be-
gränsas. Det kan visas att den maximala årsdosen efter en verksamhets
slut efter många år inte blir större än dosinteckningen av ett års verksam-
het med konstanta årsutsläpp.

Men det räcker inte med detta. Varje enhet inom en verksamhetsgren måste
begränsa sina utsläpp så att inte alla enheter tillsammans medför för hög
belastning. Ett kärnkraftverk t ex får inte ensamt tillgodoräkna sig 0,1
mSv/år som gräns för dosinteckningen i ett globalt perspektiv. Med 1000
reaktorer i drift skulle detta kunna leda till obehagliga överaskningar i
framtiden genom överlagringar av doser från flera reaktorer. Därför begrän-
sas de långsiktiga konsekvenserna dvs dosinteckningen i förhållande till
den installerade effekten. För kärnkraften innebär detta att varje kärn-
kraftreaktor måste begränsa utsläppen så att stråldosen (uttryckt i kollek-
tivdos, manSv) är mindre än 5 manSv/GWår.

Genom detta förutseende i långa tidsperspektiv (för kärnkraften antas t ex
att den globalt sett kommer att finnas till i 500 år) förhindras oacceptabla
individstråldoser i framtiden. Hade man haft denna skyddsfilosofi för kol-
kraften hade vi nu sluppit försurade sjöar och döda skogar.

Tidsperspektiv vid avfallsdeponering

Nästa problem i samband med de långa tidsperspektiven uppkommer när
bestrålningen i sig inte förväntas uppkomma förrän efter mycket långa
tider, mer än hundratals år. Det är också detta som är det speciella proble-
met i samband med avfallsdeponering och då särskilt av högaktivt avfall.
De långa tiderna innebär för allmänheten osäkerhet om i vad mån och i
vilken omfattning dagens tekniker och specialister kan garantera fullgott
skydd för långa tider framöver. Det är för många svårt att föreställa sig ett
ansvar över längre tidsperioder än storleksordningen 100 - 1000 år. För
myndigheterna på avfallsområdet liksom för den berörda industrin är det
dock nödvändigt att beakta betydligt längre tider, tusentals och i vissa fall
miljontals år. Det är också för dessa långa tidsperioder de största svårig-
heterna uppkommer.

Det lågaktiva kortlivade avfallet innebär inga långsiktiga problem.
Merparten är relativt kortlivat och efter 10 - 100 år har i stort sett all akti-
vitet avklingat. Detta avfall kan därför deponeras nära markytan och utan
speciella tekniska barriärer.

För det medelaktiva avfallet som förvaras i SFR 50 m ner i berget måste
de långsiktiga aspekterna beaktas. Det rör sig dock om storleksordningen
hundratals till tusentals år. För dessa tidsrymder finns egentligen inga
begreppsmässiga problem. Människor, dess vanor och miljö kommer visser-
ligen att förändras, men vi har bl.a. en väldokumenterad historia bakåt för
samma tidsperiod och i brist på kunskap om framtiden kan vi anta en oför-
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ändrad människa och miljö som mottagare av de utläckage som kan komma
från förvaret. Doskonsekvensema kan då beräknas och jämföras med krite-
rier for utsläpp idag. Vidare kan variationsanalys göras som visar konse-
kvenserna av smärre förändringar i biosfären. Under dessa tider är förut-
sättningarna relativt gynnsamma att genom institutionella åtgärder för-
hindra otillåtna eller omedvetna ingrepp i lagret. Genom SFR.s placering
under vatten förhindras också i praktiken brunnsborrning under 500 - 1000
år. Först därefter har markytan ovanför SFR genom landhöjningen kommit
ovanför havsytan. Under tiden har huvuddelen av aktiviteten försvunnit
genom det radioaktiva sönderfallet.

För det högaktiva avfallet måste betydligt längre tidsperioder beaktas. Det
är i detta sammanhang svårigheter uppkommer både vad avser teknik,
begrepp och kriterier. Det gäller att på ett trovärdigt sätt visa att det tekni-
ska utförandet håller vad det lovar, att konsekvenserna av utläckage inom
rimliga osäkerhetsintervall inte blir värre än beräknat och att de uppkomna
stråldoserna kan antas vara acceptabla för de människor eller varelser som
lever när de radioaktiva ämnena en gång når biosfären. Även om det är för-
enat med stora svårigheter att påvisa hur tekniska lösningar uppför sig i ett
långt tidsperspektiv och hur geologiska och hydrologiska förhållanden för-
ändras finns det emellertid vetenskapliga metoder att göra detta. Hur bios-
fären ser ut i ett 10 000 års perspektiv och speciellt människan och hennes
situation i systemet går emellertid inte att analysera på motsvarande veten-
skapliga sätt; där blir det i större utsträckning frågan om antaganden och
postuleringar.

Trots alla osäkerheter, som sannolikt inte blir mindre för att man väntar i
100 år, måste ett beslut tas om ett slutförvar som skall uppfylla alla rimliga
krav på säkerhet och strålskydd i tio-, hundra- tusentals år och mer. Är
detta orealistiska krav? Vi tror inte det.

Beslutsunderlag i frågor om förvar av högaktivt avfall

I samband med diskussioner om modeller och konsekvensberäkningar av-
seende långa tider (miljontals år) uppkommer frågan: hur meningsfullt är
det att jobba med dessa frågor för tider överskridande 1000-tals år.

Som bekant är beslutsfrågan i samband med slutförvar för högaktivt avfall i
berg komplicerad och sammansatt av ett antal olika bedömningar:

platsens lämplighet med avseende på bergkvaliteter, spridning i vatten
och biosfär, yttre anläggningars miljöpåverkan och transporter (under
driftperioden), acceptans av lokala befolkningen etc,

förvarets integritet (källan, barriärerna),

bergets egenskaper och spridning i berget,
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spridning till ytliga vatten (inklusive brunnar) och biosfar samt

konsekvenser för dem som berörs.

Dessa och andra frågor skall belysas genom olika modeller som skall försöka
beskriva inverkan av olika parametrar på ett delresultat eller slutresultat
(konsekvensen i biosfären). Hur skall dessa del- eller slutresultat presente-
ras och användas?

Om vi med säkerhet visste att levande varelser eller miljö rent allmänt, i
vart fall de delar som vi bryr oss om, slutar att existera efter säg 10 000 år
och att inga nya varelser kommer att uppstå i framtiden blir säkerhetsana-
lys och konsekvensberäkningar avseende tiden efter 10 000 år rent akade-
misk och ointressant för myndigheterna. Men eftersom vi inte kan göra ett
sådant antagande blir frågan a priori av intresse för myndigheterna. Vi
måste efter bästa förmåga se till att konsekvenserna av det slutförvar vi
beslutar om idag är acceptabla i framtiden. Våra instrument kan bara bli de
vi känner till på nuvarande vetenskapliga basis och vår måttstock kan bara
bli den som vi kan acceptera idag, men med de säkerhetsmarginaler som
osäkerheten motiverar. Man kan i framtiden kanske anklaga oss för alltför
svag vetenskaplig bas och för frikostiga måttstockar. Vi bör därför kunna
säga ett i vår bedömning av konsekvenser och osäkerheter låter vi inte
framtiden drabbas mera än vad som skulle accepteras idag om samma kon-
sekvenser uppträdde nu.

I ordet drabba ligger strålskyddsmässiga konsekvenser av sannolika och
osannolika händelser men också eventuell oro hos allmänheten för förvarets
säkerhet i vid bemärkelse. I det senare ligger trovärdighet i teknik och
beräkningar av säkerhets- och strålskyddskonsekvenser. Oron gäller inte
bara den egna hälsan utan ofta om framtida generationers hälsa och frågan
leder också in på etiska bedömningar.

Av vad som sagts ovan framgår att det är svårt att hitta ett odiskutabelt
acceptanskriterium för det mycket långa tidsperspektivet. Det är emellertid
naturligt för SSI att använda sig av dos och riskbegreppet även för dessa
fall men det är därvid mycket viktigt att noggrannt analysera hur t ex dos-
begreppet används och vilken betydelse det ges i den totala bedömningen.
Det måste emellertid fortfarande vara öppet för diskussion av andra accep-
tanskriterier vilka dock i så fall måste utvecklas så att de når en lika hög
mognadsgrad som dosbegreppet.
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Dosberäknf ngar i det långa tidsperspektivet

Om dosberäkningar skall utföras även för mycket långa tider är problemen:

1. vilka antaganden skall göras om källtermen

2. vilka antaganden skall göras om vatten och biosfar

3. vilka antaganden skall göras om dem som berörs av en dos

4. hur skall osäkerheterna hanteras

5. hur skall resultaten användas

6. hur påverkar punkterna 1 - 5 frågan hur mycket arbete och tid det är
rimligt att lägga ned på hela frågekomplexet.

En styrande faktor är osäkerheten i ingångsdata och förutsägelser om ut-
veckling och händelser i framtiden. Genom modellarbete kan vissa slutsat-
ser dras om den relativa betydelsen av olika parametervärden och osäker-
heter i data och samband. För att bedöma konsekvenserna i relativa mått
av olika antaganden om förvarets och barriärernas egenskaper kan det vara
tillräckligt att studera variationen i inflödet till djupare grundvatten. För
att kunna avgöra eventuell acceptans måste bl a de radioaktiva ämnenas
vidare väg genom grundvatten och biosfär bedömas. Det är då frågorna 2 -5
uppträder.

I beräkningskedjan från källterm till dos ingår en rad parametrar med vari-
erande osäkerhet i långa tidsperspektiv. För bedömning av del- eller slutre-
sultat kan varje ingående parameter ges en konfidensfaktor (k) från 0 - 1
eller variationsfaktor (osäkerhetsfaktor) l/k. En konfidensfaktor kan också
användas för ett delresultat eller ett slutresultat.

Vid modellberäkningar som sträcker sig långt in i framtiden är det nöd-
vändigt att grunda beräkningarna på vissa ansatser eller antaganden rö-
rande de parametervärden Sum skall användas. En uppsättning av sådana
parametervärden eller parameterfunktioner definierar ett scenario. En
vanlig typ av scenarier utgår från oförändrade yttre förhållanden t ex en
biosfär som i stort liknar den nuvarande. Eftersom det är omöjligt att förut-
se biosfärens utseende i framtiden kan den oförändrade biosfären användas
med samma berättigande som varje annan vald biosfär.

En känslighetsanalys innebär en studie av hur variation av en parameter
påverkar ett del- eller slutresultat. Det kan då visa sig att variationer och
därmed osäkerhet i vissa parametrar inte har särskilt stor betydelse för
slutresultatet.

En analys av konfidensfaktorer för olika parametrar, förhållanden eller
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händelser efter inflödet i djupare grundvatten kan innebära t ex följande
presentation:

Hög konfidens (al):

Nuklider, aktivitet, vattnets egenskaper, utspädning av lösliga ämnen i
vattnet, behov av vatten, upptag via rötter sker, levande organismer finns
och har en begränsad livslängd, upptag förekommer hos levande organismer
etc.

Måttlig konfidens (0,1 • 1):

Kemiska egenskaper, sedimentation, anrikning, födointag per år relativt
kroppsvikt, metabolism, etc.

Låg konfidens (<0,l):

Födoämnen, individer, samhälle, kunskaper.

En analys bör visa hur del- och slutresultat påverkas av olika antaganden
och val av parametrar. Bedömningar kan sedan göras av del- och slutresul-
tat genom t ex:

jämförelse med naturliga flöden,

jämförelse med naturlig strålning,

jämförelse med nuvarande dosgränser,

jämförelse av risknivåer,

jämföra osäkerheterna för olika alternativ samt

väga beräknad konsekvens av säkra händelser mot den av osäkra etc.

Hur långt skall man gå enligt punkt 6 ovan. Styrande faktor är aktiviteten
av avfallet i slutförvaret och resulterande stråldos vid en given biosfar. Om
dosen är mycket låg och alla rimliga osäkerheter som medföljer antaganden
om annan biosfär och dosmottagare inte nämnvärt förändrar den bilden bör
arbetsinsatserna anpassas därtill. Det är tyvärr så att denna bevisföring i
sig kan bli ganska arbetsomfattande men överslagsberäkningar kan begrän-
sa insatserna.

Förutom osäkerheten i använda parametervärden är det viktigt att komma
ihåg att det kan förekomma konceptuella brister i de modeller som används
som påverkar resultatet i än större utsträckning. Det är därför viktigt att
modellerna så långt som möjligt är verifierade och att de används inom de
områden där verifieringen gäller.
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Kriterier för högaktivt avfall

Ovanstående resonemang ligger som en delmängd i en rad bedömmingar
inklusive internationella arbeten av ICRP, NEA och IAEA som nu utgör
grunden för ett förslag till kriterier för slutförvar av högaktivt avfall. För-
slaget är utarbetat på nordisk bas och utgör ett första men rejält avstamp
för en vidare och djupare diskussion - nationellt och internationellt - om
förslaget. Om ca 1,5 år kommer de nordiska myndigheterna att ta slutlig
ställning i kriteriefrågan. Det nordiska förslaget innehåller följande krite-
rier i sammanfattning.

1. Skydd i långtidsperspektiv
De förutsägbara riskerna för hälsa och miljö från avfallslagret nu och i
framtiden skall vara låga och inte större än vad vi kan acceptera idag.
Bedömningen av de radiologiska konsekvenserna skall göras oberoende
av landgränser.

2. Bördan för framtida generationer
Bördan för framtida generationer skall begränsas genom att vid en
lämplig tidpunkt genomföra en säker deponering av avfallet. Depone-
ringen skall inte vara beroende av långtidskontroll eller kompletteran-
de åtgärder som nödvändiga säkerhetsfaktorer.

3. Individens skydd
Den beräknade stråldosen till en individ skall vara mindre än 0,1 mSv
per år. Därvid undantas stråldoserna från osannolika "förstörande"
händelser. Sannolikheten för att sådana kommer att inträffa och kon-
sekvenserna därav skall studeras, diskuteras och presenteras i kvalita-
tiva termer och när så är möjligt och praktiskt framställas i kvantitati-
va termer i relation till den risk för skada på hälsan som 0,1 mSv per
år motsvarar.

4. Totala aktivitetsflöden
Det totala flödet per tidsenhet av radioaktiva ämnen från avfallslagret
ut i biosfären skall som genomsnitt över långa tidsperioder vara min-
dre än en tusendel (1/1000) av ett för avfallslagret specifikt referens-
värde. Detta definieras som

Mängd avfall i ton
använt kärnbränsle Det globala inflödet av
i avfallslagret långlivade naturliga

X oc-strålare från geosfären
Potentiell mängd högaktivt till biosfären
avfall som globalt sett kan
komma att deponeras räknat
i ton använt kärnbränsle
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5. Optimering av strålskyddet
Strålskyddet vid avfallslagret skall vara optimerat varvid hänsyn skall
tas till alla kända faktorer som kan påverka en optimerad lösning.

6. Säkerhets- och konsekvensanalys
Att metod och anläggning för avfallsdeponeringen i sin helhet uppfyller
uppställda strålskyddskrav skall på ett övertygande sätt visas genom
säkerhets- och konsekvensanalyser som baseras på kvalitativa bedöm-
ningar och på kvantitativa resultat med användning av matematiska
modeller vars riktighet verifierats så långt som rimligt möjligt.

7. Kvalitetesäkring
Det skall finnas ett kvalitetssäkringsprogram för alla komponenter i
ett system för avfallsdeponering omfattande allt från platsval, kon-
struktion, drift till tillslutning av anläggningen för att därigenom tillse
att uppställda konstruktionskrav och gällande bestämmelser är upp-
fyllda.

8. Flerbarriärprincipen
Den långsiktiga säkerheten vad gäller avfall bör baseras på passiva
multipla barriärer så att:

a) brister i en av barriärerna inte kommer att väsentligt förändra
säkerhetssystemets totala funktion och

b) verkliga förändringar i förvarets tillstånd sannolikt bara delvis
kommer att beröra barriärsystemet.

9. Förvarsplatsens geologi
Platsen för förvaret bör ge goda naturliga förutsättningar för att förva-
ra och isolera radioaktiva ämnen. Därför skall ett acceptabelt läge:

a) ha sådana hydrogeologiska egenskaper som ger lågt
grundvattenflöde inne i förvaret, lång transporttid för
grundvattnet från förvaret till biosfären och gynnsamma
spridningsförhållanden,

b) ha sådana geokemiska egenskaper som medverkar till en
låg korrosionshastighet hos kapselmaterialet, en låg
upplösningshastighet av själva avfallsmaterialet samt en låg
lösningsförmåga och en effektiv fördröjning av de frisläppta
radioaktiva ämnena,

c) vara lokaliserad till en region med låg tektonisk och seismisk
aktivitet och

d) vara så utvald att närheten till attraktiva naturtillgångar kan
undvikas.
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10. Djup och utformning av förvaret
Förvaret skall vara placerat:

a) på tillräckligt djup för att skydda avfallskapslarna från externa
händelser och processer och för att göra mänskligt intrång svårt
och

b) i ett tillräckligt stort berg som ger plats både för förvaret och en
buffertzon,

Utformningen av förvaret skall vara sådan att:

c) temperaturökningen i förvaret, som beror av att värme
genereras i avfallskapslarna, stannar på en tillräckligt låg nivå,

d) omfattningen av geokemiska störningar orsakade av förvarets
avfall är begränsad,

e) ökningen av geologiska frakturer beroende på förvarets
konstruktion eller förvarets avfall är begränsad samt

f) avfallet i förvaret förblir i underkritiskt tillstånd beträffande
kärnfission även i det långa tidsperspektivet.

11. Återfyllning och förslutning av förvaret
Återfyllning och förslutning av förvaret bör positivt medverka till för-
varets inneslutning och isolering. Återfyllningsmaterialet runt avfallet
bör:

a) skydda avfallet från mindre rörelser i berget,

b) ytterligare minska transport av korroderande och upplösande
ämnen samt

c) ha en tillräcklig långvarig mekanisk och kemisk stabilitet

Förslutningen av förvaret skall syfta till att:

d) minska grundvattenflödet i förvaret,

e) sära olika vattendrag i närheten av förvaret,

O behålla långvarig strukturell stabilitet i förvaret samt

g) hindra mänskligt intrång i förvaret.
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12. Avfallskapslarna
Avfallskapslarna skall vara så konstruerade att de i sig är en teknisk
barriär som effektivt innehåller och isolerar radioaktiva ämnen. Därför
ska avfallskapslarna:

a) ha sådan mekanisk och kemisk stabilitet att de ger en nära nog
fullständig isolering av radioaktiva ämnen under en tillräckligt
lång tidsrymd och

b) begränsa utsläppet av radioaktiva ämnen från förvaret till en
tillräckligt låg nivå.

I valet av material till avfallskapslarna bör man ta hänsyn till deras
värde som attraktiva mål för framtida utvinning.

Slutkommentar

Det ovan sagda ger en sammanfattning av hur tidsperspektiven tas in i
strålskyddsbedömningar och kriterier. Därigenom ges goda garantier för att
inte människor i framtiden skall drabbas av obehagliga överraskningar.
Detta betraktelsesätt borde vara vägledande för alla riskområden.



A6 Ashby's lag och forskarsamhället:
några synpunkter på kunskaps-
processen

CO Wene
Energisystemteknik
Chalmers Tekniska Högskola

Fig 6-1 visar en process med 8 inputs och 1 output. Såväl inputs som out-
puts antas bara kunna anta två olika värden 0 eller 1.

V=2256

Fig 6-1

Hur många möjliga tillstånd (konfigurationer) har denna process?

Svaret är 22r'6. (Se bilaga for vidare diskussion!)

Om processen kan delas upp i två oberoende processer som i Fig 6-2 blir
antalet möjliga tillstånd per process 2ie eller 65 536 vilket fortfarande är ett
stort antal tillstånd men trots allt mer hanterbart än 22SS.

0,1 0,1

R
V=216

Fig 6-2
•0,1 0,1
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Vad har den här sifferleken att göra med Ashby's lag, forskarsamhället och
kunskapsprocessen?

Antag att vi har en forskare som med hjälp av experimentella metoder vill
studera processen i Fig 6-1. Jag tar mig samma frihet som Stafford Beer och
andra cybernetiker och tillämpar Ashby's Law of Requisite Variety i en
"management situation"(l). "Variety" kan översättas med mångfald och
betecknar antalet möjliga tillstånd i ett system. För vår forskare konstate-
rar lagen att hans förmåga att utforma ett experiment som skall ge relevant
information är direkt beroende av hans förmåga att hantera processens
mångfald, d.v.s antalet möjliga tillstånd hos processen. Siffran 2256 är natur-
ligtvis ett meningslöst stort tal för vår forskare - om han kunde sortera ett
tillstånd per sekund skulle det ta honom 10™ år att göra en fullständig
inventering av processen. Det innebär att han för att kunna göra ett me-
ningsfullt experiment först måste skaffa sig ett filter för att reducera pro-
cessens mångfald på ett systematiskt, kontrollerbart sätt. Detta filter är en
modell av hur processen ser ut.

Kunskapsprocessen kan alltså beskrivas som "bootstrapping": forskaren
utnyttjar en modell av processen för att filtrera bort - enligt modellen -
onödig mångfald och få en hanterbar bild av processen, med utgångspunkt
från denna bild utformas ett experiment, utfallet av experimentet kan an-
vändas för att förändra modellen. All kommunikation mellan processen och
forskaren sker via modellen. Vetenskapernas historia är ei historia dels om
hur procedurerna för att utforma modellfiltren utvecklats dels om hur de
olika filtren utvecklats.

Verklighetens mångfald leder således till att kunskap endast kan nås ge-
nom "bootstrapping" och att modellfiltren förblir provisoriska. Filtrens
egenskaper är naturligtvis intressanta och nedan pekas på några modell-
tekniska grepp för att reducera mångfalden.

Matematiska uttryck är naturligtvis oerhört kraftfulla verktyg för att re-
ducera mångfald. Att använda abstrakta matematiska modeller är idag
okontroversiellt, men Haugeland (2) pekar på Galileis vånda att frigöra sig
från dåtidens uppfattning att geometri bara kan användas för att avbilda
rumsliga samband. För att illustrera matematikens roll för att reducera
mångfalden kan vi låna ett exempel ifrån Kaila (3). Ptolemaios studerade
ljusets brytning och redovisade i sin optiklära tabeller över in- och utgångs-
vinklar. Han sökte förgäves sambandet mellan dessa vinklar, men det blev
istället Snellius 1400 år senare som upptäckte sinus-lagen. Tabellverken
reducerades till ett matematiskt uttryck och en materialkonstant, bryt-
ningsindex.

Fig 6-2 visar på ett mer kontroversiellt sätt att reducera mångfalden: dela
upp processen så att man kan ignorera vissa inputs, som antas ha liten eller
ingen påverkan på prccessem output. I verkligheten sker inte valet av
inputs så medvetet och systematiskt som Fig 6-1 och 6-2 antyder. Från bör-
jan kanske man inte är medveten om att man ignorerat viktiga inputs.
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Först när anomalier med bristande överensstämmelse mellan modellförut-
sägelser och experimentutfall börjar uppträda startar sökandet efter andra
inputs. Exempel:

- Semmelweiss. Mårtensson och Nilstun (4) redogör för detta exempel,
vilket utgår från en tragisk verklighet i 1840-talets Wien. Läkaren Sem-
melweiss sökte förklaringar till varför dödligheten var så hög på en av för-
lossningsavdelningarna, 6-11% jämfört med en närbelägen avdelning som
hade 2% dödlighet. Han utvidgade sin förklaringsmodell genom att ta
hänsyn till att läkarna på den drabbade avdelningen också deltog i ana-
tomiutbildningen vid det närbelägna bårhuset. Semmelweiss förlöjligades
av etablissemanget för sina krav på att läkarna skulle tvätta händerna
innan de gick till förlossningsavdelningen och tvingades så småningom att
lämna sin befattning. Semmelweiss är ett drastiskt exempel på svårig-
heterna att utvidga existerande modeller.

- GDP vs NDP. Fig 6-3 visar tillväxten av Gross Domestic Product i
Indonesien 1973-1984 (5). Den genomsnittliga tillväxt-takten under pe-
rioden är 7,1%. GDP tar emellertid inte hänsyn till förändringar i natur-
resurser under perioden. Figuren visar också förändringar i "Net" Dome-
stic Product under perioden. NDP är lika med GDP med korrektion för
nettoförändringar i naturresurser; för Indonesien förändringar i petrole-
umreserv och skogsresurser samt markskador pga jorderosion. Figuren
visar att tillväxten i NDP har varit 4,0% under perioden. Exemplet visar
att vår tolkning av ett och samma skeende beror av det filter som vi an-
vänder för att reducera verklighetens mångfald.

Den bild eller modell(!) av kunskapsprocessen som skisserats ovan betrak-
tar denna process som "bootstrapping" med syfte att förbättra vår hantering
av verklighetens (kaotiska) mångfald. Vilka slutsatser kan vi dra av denna
bild?

- Forskarsamhället. Stafford Beer har med utgångspunkt från Ashby's lag
byggt upp en modell för hur ett system skall vara utformat för att överle-
va på lång sikt ("viable system model") (6). En analys av forskarsamhället
med denna modell är en intressant uppgift, som jag inte sett genomförd.
En sådan analys skulle ge nya inblickar i hur forskarsamhället byggt upp
sina delsystem för att garantera kvalitet och relevans men också för att
hantera förändringar. Frågor som legitimitet, kompetens, prövning av nya
hypoteser kommer att vara viktiga i de kommande diskussionerna om
genomförande av slutförvaring av använt kärnbränsle och kan belysas av
analysen.

- Processen. En modell valideras genom processerna i forskarsamhället.
Alla valideringar är provisoriska.

- Osäkerhet. Samma processer i forskarsamhället måste användas för att
utvärdera osäkerheterna i bedömningarna av konsekvenserna av ett
förslag till slutförvaring.
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Kommentar till beräkning av antalet möjliga tillstånd i en process.

Vi betraktar enbart processer med en output.

Låt n vara antalet möjliga kombinationer av inputs och m antalet möjliga
värden av output.

Antalet möjliga tillstånd som processen kan befinna sig i är då

V = mn (V=Variety)

Detta bör skiljas från antalet möjliga tillstånd i processens omgivning med
avseende på processen. Detta är

E = nxm (E=Environment)

(Jag har översatt "state" med tillstånd. Erik Eriksson föreslog vid semina-
riet att man istället skulle kunna använda ordet "konfigurationer", d.v.s. V
anger processens möjliga konfigurationer.)

I fallet med 8 inputs är V=22-w och E=2x256=512.

Skillnaden mellan V och E kan förstås med ett enkelt exempel med bara två
inputs till processen. I detta fall är V=16 och E=8 och vi kan identifiera de
olika tillstånden.
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Tillstånden i processens omgivning kan karakteriseras enligt följande:

Input I Input 2 Output
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
1

r-1

0
0

1
0
1
0
1
0
1
0 8 stycken

De tillstånd som processen kan befinna sig i karakteriseras av det sätt
varpå processen överför inputs till output:

Input 1/2 1/1 1/0 0/1 0/0

Output alt 1
Output alt 2
Output alt 3
Output alt 4
Output alt 5
Output alt 6
Output alt 7
Output alt 8
Output alt 9
Output alt 10
Output alt 11
Output alt 12
Output alt 13
Output alt 14
Output alt 15
Output alt 16

1
1

1-H
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1-H

1
1
1
0
0
0
0

1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Det finns således 16 stycken möjliga tillstånd (konfigurationer) för proces-
sen.
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A7 Vår begränsade kunskap

Skriftligt bidrag till KASAMts seminarium 5-7 september
1989 efter ett föredrag på KTH 21/2 1989 av Lars Nordström

Det gäller den naturvetenskapliga kunskapsbasen för slutförvar av radioak-
tivt avfall, främst använt kärnbränsle, med krav på funktion i tusentals,
tiotusentals eller hundratusentals år.

En kritisk granskning av kunskapsbasen måste ske genom alla tillgängliga
metoder, även de vetenskapsfilosofiska, kunskapsteoretiska etc., som finns
inom filosofin. Från filosofin måste också hämtas fram kritik av logik, kritik
av modeller, kritik av analogier samt kritik av t.ex. sannolikhet, tillräcklig
kunskap etc.

En granskning med hjälp av filosofins olika metoder leder lätt över till
etiken, det etiskt riktiga handlandet, vilket kan få utgöra en avslutning på
detta skriftliga bidrag.

(Jag skall dock hela tiden försöka att undvika att framträda som filosof eller
etiker, eftersom jag vet att naturvetare och tekniker mycket sällan lyckas
bli goda filosofer. Däremot bör vi kunna lära av filosofin och lära hur den
skall tillämpas. Att enbart låta varje vetenskapsgren själv sätta sina krite-
rier och granska sig själv är en farlig tendens i vår kultur).

Vår kunskap; hur ser den ut?

Låt mig här använda en enkel beskrivning av vår kunskap som givits av
Willard van Orman Quine (Harvard univ.) dels därför att den så lätt låter
sig illustreras och dels därför att han med dess hjälp ger en så roande ka-
raktäristik av vårt kunnande.

Quine beskriver vår kunskap med hjälp av följande tre kategorier: 1) Vår
fasta övertygelse som vi sällan rubbar och som vi skyddar i det längsta för
impulser utifrån som skulle kunna störa. 2) Vårt nätverk med kunskaper
som vi är beredda att komplettera, rubba, kullkasta, omvärdera efter impul-
ser utifrån. 3) Våra ständigt nya, utifrån kommande, erfarenheter som ger
ett internt flöde inom nätverket i form av tankar och idéer (Fig 7-1).

Vi kan lätt se, att den fasta övertygelsen spelar en central roll. Hur byggs
den upp? Barnets varseblivning. Uppfostran. Skolning. Andras erfaren-
heter. (Sådana vi ser som auktoriteter). Egna erfarenheter. Vetenskapligt
arbete inom eget område. Den radikala omprövningen är sällsynt. Det lilla
tvivlet, det stora tvivlet är sällsynt.

I dialogen mellan filosofer och naturvetenskaparna har tiderna igenom
fysiken fått stå i centrum; hos fysiken trodde man att den absoluta kun-

47



1. "Vår fasta övertygelse"

2. Vårt nätverk (kraftfält)
med ständiga omvärderingar

3. Våra ständigt nya
erfarenheter

Fig 7-1 Vår kunskap

skapen stod att finna. Quine beskriver raskt hur man, historiskt sett, van-
drat från en fast övertygelse som grund till en annan. Som grund har
legat: De Homeriska Gudarna. Den Kristne Guden. En fysikalisk värld som
man ännu icke kände. (Tinget i sig). Den klassiska fysiken med först 3,
sedan 4 dimensioner (x, y, z, t). Den deterministiska världsuppfattningen.

Den klassiska fysiken gick dock vidare in i ett nytt skede med Heisenbergs
osäkerhetshypotes osv., som av fysikerna sågs som enorma framsteg, men
av filosofem som ett raserande av tron på en absolut kunskap och av den
deterministiska världsuppfattningen. Helt kort kan den fortsatta utveck-
lingen beskrivas som följer: Nytt hopp genom Bohr, men neutrino förstör
den perfekta bilden. En ny välld med Nukleoner, Leptoner, Mesoner, Foto-
ner The Big Bang" ersätter skapelsetron. Kvarkarna (5 slags). GIu-
oner. Virtuella fotoner. Elektronernas moln Nya tvivel. Gravitationen?
Supersträngarna med 11 dimensioner? Nya frågor.

En filosof som Quine *alar nu om naturvetenskapernas kris. The Big Bang,
kvarkar och gluoner osv. kallar han vår tids Homeriska Gudar. Visserligen
bättre att tro på än de gamla, men vi är inte framme vid den sanna kunska-
pen. Quine's karaktäristik av vårt kunnande som grundat på Homeriska
Gudar är drastiskt, roande men också välgörande. Så länge vi hela tiden ser
nya underliggande strukturer som återstår att klarlägga, så har vi inte rätt
att tala om någon absolut kunskap. Vi kan tvingas till smärtsamma om-
prövningar av vår fasta övertygelse.

Detta var Quine's karaktäristik av fysiken, men vi har anledning att snabbt
också svepa över astronomi, matematik, kemi och biologi. Vår kunskap
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inom dessa områden och vår fasta övertygelse kan ju komma att visa sig
vara grundad på vår tids Homeriska Gudar.

Astronomin: Den geocentriska världsbilden med 7 himlar. Ptolomaios
astronomi. (Delfi var världens centrum. Olympen gudarnas berg). Kristen-
domen kom ined oklar inställning till astronomin men med Jerusalem i
centrum. Kopernikus/Galilei heliocentriska världsbild. Keplers lagar och
Newtons fysik. Nya upptäckter. Rödförskjutningen tyddes som ett bevis på
en expanderande värld. The Big Bang blir en extrapolation bakåt. Kvarkar,
gluoner, virtuella fotoner, gravitroner. Kommer den tomma rymden att
fyllas (?). Alternativ till the Big Bang? En ny förklaring till rödförskjutning-
en? Kan kvanta åldras? Fullt med nya frågor. Kaos?

Matematiken: Given av gudarna eller är den en lek. Ett verktyg för fysi-
ken. Differentialekvationen. Mekanik. Strömningslära. Termodynamik.
Navier-Stokes' ekvationer. Beräkningar inom meteorologin. Edward Lorenz
fruktlösa arbeten på 1960-talet. Fjärilseffekten! Determinismens samman-
brott både filosofiskt och praktiskt (5-dygnsprognoser kan ges, men det är
meningslöst att försöka gå längre). Matematikens begränsning blir avgöran-
de inom flera vetenskapsområden.

Kemin: Användes inte som argument i den antika debatten. Varför? Kemin
förblev magi långt fram i tiden. Alkemin. Kemin träder sent fram som tek-
nik och vetenskap. Det kemiska experimentets värde som bevis blev tidigt
starkt ifrågasatt. Kritiken kan vara värd att ihågkommas nu efter diverse
icke förutsedda miljöeffekter. Gränserna mellan oorganisk, organisk och
biokemi existerar inte i reella system. Algblomningen är ett lärorikt exem-
pel ur kunskapsteoretisk synpunkt. Djup forskning inom ett eller flera
områden kan vara av intet värde om kunskap inom ett annat område sak-
nas. Kemins korta existens som vetenskap är i en del fall en svår begräns-
ning, t ex korrosionskemin.

Biologi: Först systematiserad av Aristoteles. Kroppsvätskorna som skulle
vara i balans. "Vid sunda vätskor". Den kristna kyrkan blockerar utveck-
lingen. Den anatomiska teatern fick byggas i hemlighet. De inre organen
började studeras. Hjärnan framför hjärtat. Lemmarna hade var sin struk-
tur. Organen var specifika. Cellkärnorna upptäcks. Ett kunskapsgenom-
brott: DNA - Ett personnummer med 3.000.000.000 positioner. En utveck-
ling från 60-talet till 80-talet. Ytterligare 30 års utveckling kan förutses.
Nya upptäckter kan väntas.

Ordet "kunskapsgenombrott" kom in i den komprimerade texten ovan. Bety-
delsen är ganska klar, när det gäller just DNA, men vi bör gå tillbaka till
fysiken, astronomin eller till vilket kunskapsområde som helst och se, att i
historiskt perspektiv kan vi identifiera df t ena kunskapsgenombrottet efter
det andra. Den amerikanske vetenskaps'iistorikern Thomas Kuhn (Berkeley
univ.) har ägnat sig just åt detta och använder termen "paradigm". Han
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talar om fbrparadigmiska utvecklingsstadier med vetenskapen som "nor-
mal" och paradigmstyrd. Han talar sedan om trycket från nya upptäckter,
som leder till paradigmskiften eller revolutioner inom vetenskapen och hur
en ny fast övertygelse växer fram. (Nya Homeriska Gudar enl. Quine).

Det är lätt för historikern att se hur dessa paradigmskiften ett efter ett har
ägt rum, men det är svårare för samtiden, eftersom skiftena tar årtionden
eller mer. Kuhn's analys har kritiserats, men vi har anledning att ta fasta
på hans tankegångar, eftersom vi i det aktuella fallet med kärnkraftens
avfall berörs av två kunskapsgenombrott: 1) Biologin, DNA + mitokondrier-
nas DNA och detta genombrotts inverkan på radiologin. 2) Geofysiken, geo-
login, seismologin där kontinentaldriftsteorin givit en ny syn på jordbäv-
ningarnas uppträdande. (I samband med detta senare kan vi notera, att
kunskapsgenombrotten inte alltid sker genom impulser från kretsen av
forskare inorn en viss vetenskap, utan likväl kan komma genom impulser
utifrån. (Alfred Wegener var främst meteorolog).)

Radiologi i skuggan av ett kunskapsgenombrott

När det gäller cellbiologin, när det gäller DNA, både cellkärnans och mito-
kondriernas, upplever vi ett kunskapsgenombrott. Det har pågått i minst
tre årtionden och det behövs troligen minst två årtionden till innan vi kan
tro att de detaljerade strukturerna är kända och det kan dröja ännu längre
innan vi förstår innebörden. Det kan tänkas, att vi kommer att nå en "slut-
lig kunskap", men det kan också tänkas, att vi när strukturerna är kända
står inför lika många nya frågor som vi ser i dag. På vägen kan vi kanske
upptäcka att mitokondriernas DNA är ett känsligare problem än vi skulle
vilja tro i dag. Vi kanske har felbedömt ovanförliggande strukturers betydel-
se när vi kommer ner i de underliggande. Det går att formulera en lång rad
frågor om strålning, tungmetaller, miljögifter, reparerbarhet, icke reparer-
bart, fel vid reparering, spårämnenas betydelse, symbiosen mellan cellkär-
nans DNA (likt ett virus) och mitokondriernas DNA (likt en bakterie), frå-
gor om det är arvet från mor till dotter av mitokondriernas DNA, som är vår
mest känsliga länk etc.

Om man nu i detta läge gör ett uttalande om lågdosstrålning med inne-
hållet: "De här frågorna är välkända; kärnkraftens avfall kan med de före-
slagna förvaringsmetoderna endast ge låga doser som inte kan vara av
någon betydelse" - är då detta ett ur kunskapsteoretisk synpunkt godtag-
bart uttalande? Jag tror att filosofins företrädare ger ett nekande svar. Jag
kan tro, att filosoferna skulle vilja varna för svepande formuleringar och
helt allmänt råda till återhållsamhet tills kunskapsgenombrottct är fullbor-
dat och nya paradigmer formats. Jag kan tro, att. vetenskapshistorikerna
skulle vilja varna genom att påpeka, att problemen ofta framstår som större
och mer komplex efter ett paradigmskifte är vad man hade trott före eller
under. Det är lätt att göra misstag under den optimism som gärna bryter ut
under ett kunskapsgenombrott.
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Geologi/seismologi - Efter ett kunskapsgenombrott

Wegeners kontinentalförskjutningsteori blev först förkastad, men i modi-
fierad form blev den sedan ett väsentligt underlag för vad som nu inom
geologin/geofysiken kallas för den plattektoniska teorin. Helt kort utsäger
denna att jordskorpan är uppdelad i plattor, som rör sig inbördes längs
plattornas kanter och att man där finner seismiskt aktiva zoner. Efter ett
sådant genombrott inställer sig gärna hos många en belåtenhet, som ger sig
till känna i uttalanden av typen: "Nu kan allt förklaras". Andra förblir dock
skeptiska och lever med en känsla av att: "Detta räcker inte som förkla-
ringsgrund". Figuren nedan kan t.ex. få räcka som illustration till hur
mycket av seismisk aktivitet som dock ligger utanför plattornas randzoner,
fig 7-2A och B.

Fig 7-2

Källa: Bengt Loberg, Geologi, 4:e uppl, 1980, s. 53
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Huvudteorins otillräcklighet börjar att träda fram och kompletterande teo-
rier börjar framföras. Så småningom blir sådana teorier erkända i viss om-
fattning. Man kompletterar med teorier om skjuvspänningszoner och bilden
av kontinenterna som homogena plattor börjar mjukas upp. Man beskriver
något som mer liknar "packis". Dagsläget är mycket intressant, eftersom
man genom magnetiska mätningar anser sig kunna kartlägga dessa skjuv-
zoner och kanske också sprickmönster i områden kring dessa zoner. Jag
skulle tro, att vetenskapshistorikerna lätt känner igen denna utveckling på
väg mot vad som kan bli ett nytt genombrott.

En naturlig fortsatt utveckling kan vara, att man letar fram en gemensam
orsak bakom både plattektoniken och skjuvningszonerna och att man då
utvecklar modeller för rörelserna i jordmanteln mellan plattorna och jord-
ens förmodade kärna. Ett sätt att illustrera dessa rörelser återfinns i fig 7-3.
Men är den rätt? Symmetrisk, regelbunden, nästan vacker - varför ritar vi
så? Det kan vara en produkt från en ritbräda med linjal och mallar, det kan
också vara ett mönster från De Homeriska Gudarnas tid, för det var då de
symmetriska mönstren på keramiska vaser kom in. (Nå, mer komplicerade
strömningsmönster finns också illustrerade och detta skall vi ta fasta på).

Miffoceanisk
rygg

Platta
Öbåge
och
oceangrav

Fig 7-3 Schematiskt diagram visande komvektionshypotesen där konvekt-
ionscellerna antas omfatta hela manteln (tecknad efter Strahler, 1971.) Käl-
la: Bengt Loberg, Geologi, 4:e uppl, 1980, s. 53

Om nu flödena istället ritas som turbulenta, om konvektionscellerna ritas
som oregelbundna, om mönstret görs kaotiskt så får man en möjlig gemen-
sam grund för de två observerade fenomenen i jordskorpan. Man kan finna
stöd för ett oregelbundet och också for ett i tiden varierande strömnings-
mönster i plattornas oregelbundna form respektive i polvändningarna,
magnetisk oro och vissa magnetiska stormar. (Den senaste polvändningen,
reversionen, kan ha ägt rum så sent som för 15.000 år sedan).

En fråga härnäst blir sedan om vi skulle kunna bygga upp modeller i mate-
matisk form för att beräkna bergspänningar, förutse sprickmönster etc,
men svaret blir nej. Nej; och detta är kunskapsteoretiskt intressant. Det
följer av att grundekvationerna för turbulenta flöden utgörs av bl.a. Navier-
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Stokes differentialekvationer och för dessa finns endast i undantagsfall
generella lösningar. (Samma ekvationer ligger bakom väderprognoserna och
där är alla prognoser bortom 5-dygns i stort sett värdelösa).

Genom resonemang av detti. slag kan vi komma till den något nedslående
slutsatsen, att med de krav kunskapsteoretikerna ställer, måste vi medge
att seismiska förlopp i dag icke kan fbrutberäknas och att vi icke heller
känner till någon matematisk metod med vars hjälp de skulle kunna beräk-
nas i en framtid.

Skalv i Skandinavien

När vi kommer till frågan om skalv i Sverige eller Skandinavien får vi en
illustration av hur svårt det är även för en gammal vetenskap att plötsligt
ställa upp inför ett anspråk på att man skall vara prognosinstitut (for ända
upp till hundratusentals år). Den seismograf i Uppsala, som kan ge ett
vetenskapligt underlag har inte funnits i mer än hundra år. Seismografen
registrerar inte ytliga skalv, t.ex. Löparö (Bergshamra) 1979, som man tror
ägde rum på 500 m djup (ett aktuellt djup i samband med kärnkraftens
avfall). Man får arbeta med instrumentella registreringar under kort tid
(fig 7-5) och med andra observationer under något längre tid (fig 7-4); obser-

1 v u n d e r å r e n 1 4 9 / till
o t sm i ska obs,'-r va t. i c n e r )

J o r d s k . t I v i H i r i o r • " • , r r >n 1 ' ) M ! i i
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Fig 7-4-7-5 Källa: Forskning och Framtid nr 6, 1976, s. 24-25
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vationer som sannolikt innehåller diverse fel. Bilden blir mycket splittrad
och försök att definiera zoner kan lätt kritiseras.

När det gäller skalv i Skandinavien kan man tala om en tidig tolkning som
är pre-paradigmatisk och som tar fram landhöjningen som ensamt under-
liggande fenomen. En sådan tolkning kunde dock samtidigt "falsificeras"
(Karl Popper), eftersom skalv kunde noteras även där landhöjningen var
noll (fig. 7-6).

Fig 7-6 Den nuvarande landhöjningen i mm per år. (Tecknad efter N-A Mor-
ner, från Havet, FRP 7178.)

Källa: Bengt Loberg, Geologi, 4:e uppl, 1980, s. 26
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Man kan sedan tala om en ny (kompletterande) tolkning efter paradigm-
skiftet. Landhöjningen kunde få stå kvar som en - (men ofullständig) - för-
klaring. Bilden med kontinentalplattoma som en packis ger sedan möjlighet
till en kompletterande tolkning. Skjuvspänningar blir en möjlig förklaring
till skalv och dessa zoner måste klarläggas. Påfrestningar genom magmarö-
relser kan således inte uteslutas. Mätningar av bergspänningar och deras
variationer över århundraden kan sedan bli ett krav for att om möjligt kun-
na göra prognoser.

Bilden kan trassla till sig ytterligare. Om man inte kan utesluta magma-
rörelser och inte heller kan utesluta uppåtstigande, turbulenta strömningar
eller nedåtgående "badkarsvirvlar", så får man också svårt att utesluta en
kompletterande, ytterligare tolkning, där landhöjningen vid Bottenviken
resp. Hollands sänkning antas bero av sådana strömmar.

Nå: En sådan tolkning eller hypotes behöver inte tas som helt seriös, men
man inser genast hur omöjlig hela situationen kan bli. Med magmarörelser,
Navier-Stoke's ekvationer, avsaknad av ingångsdata och generella lösningar
etc. blir varje försök till långtidsprognoser meningslös.

Till allt detta kommer den seismiska aktivitet som vi, rätt eller fel, kopplar
till slutfasen av den senaste istiden och där den stora förkastningen som
upptäcktes i Pärvie är en sensation. Kommer det en ny istid blir bilden
ännu svårare och en ny istid är det många som tror på.

Istiderna - Inget kunskapsgenombrott i sikte

Kärnkraftens avfall sågs från början inte som något långtidsproblem. Det
skulle räcka med några årtiondens förvaring. Problemet växte till århund-
raden och årtusenden och till slut är vi nu inne i hundratusentals år. Vi ser
då framför oss möjligheten av en ny istid och därefter en ny interglacial, där
vårt land åter grönskar, men där avfallet fortfarande kan utgöra en fara.
Våra kunskaper kring detta problem måste granskas. Vi kan dela in proble-
met i fem delar och göra följande kortfattade noteringar.

1. Hur nedisning ser ut vet vi från Grönland och Antarktis. Hur den
senaste nedisningen bör ha sett ut kan vi kartlägga. Hur isen drog sig till-
baka i Sverige har vi studerat mycket detaljerat. Viss seismisk aktivitet
anser vi kan kopplas till avisningen. Pärvie. (Jmfr. också Nils Axel Mörners
observationer och tolkningar).

2. Vad som sker i samband med att en ny nedisning inträder vet vi ingen-
ting om. Alla beskrivningar är bara mer eller mindre goda eller dåliga giss-
ningar. Att ingen seismisk aktivitet skulle äga rum (berget förblir stabilt) är
bara ett påstående utan underbyggnad. Att säga att förloppet blir det om-
vända mot Pärvie och Nils Axel Mörners kartläggning är bättre, men fortfa-
rande bara ett påstående.
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3. Vi anser, att vi kan definiera ett antal tidigare nedisningar - Wiirm,
Riss, Mindel etc. - genom att studera naturförhållanden i Europa och jämfö-
ra med uppmätta relativa förhållanden för syreisotoper i borrkärnor. (Reser-
vation för att fel finns från en av metodens upphovsmän). Vi har letat efter
periodicitet i nedisningarna, istiderna, avisningarna. Jordens precession.
Jordbanans elliptiska form. Ingendera ger någon god förklaring. Man försö-
ker med andra förklaringar, men bevisföringen är svår. Omslagens snabb-
het är påfallande. Svårigheten att ge en prognos för tidpunkten för nästa
nedisning är helt uppenbar.

4. Studium av glaciärer och klimat har, och är, en väg som prövas. Meteo-
rologiska beräkningar visar stora osäkerheter. De slumpmässiga variatio-
nerna är förödande (kaos). Ett överraskande resultat av beräkningarna är
emellertid att en total nedisning av jorden (en vit planet) med polarluft i
hela atmosfären skulle vara stabil. Detta har dock aldrig inträffat. (Man
ryser vid tanken). Efter ett sådant konstaterande måste man dock ställa sig
frågan om inte glacialerna och interglacialerna kan ses som utslag av väd-
rets instabila förlopp. Tidpunkterna för omslagen blir i så fall helt omöjliga
att förutse, eftersom Navier-Stoke's ekvationer ger slumpmässigt instabila
förlopp.

5. Vid alla resonemang tycks man utgå från en "solstrålningens kon-
stans". Varför gör vi det? Ett arv från de Homeriska Gudarna. Vår observa-
tionstid är annars mycket kort. Små variationer kan observeras. Större
variationer kan inte uteslutas. Vi kan observera, att "även solen har fläck-
ar". Turbulenser uppstår som vi får anta lyder Navier-Stoke's ekvationer
(lagar"). Under solens oroliga yta - som vi anser - antar vi också att det
finns en "mantel" som vi kan jämföra med manteln underjordskorpan. I
solens fall en kompakt gas, i jordens fall en smälta, eller bättre en mellan-
form med delvis smälta, delvis fast form. (Hela tolkningen får grundas på
observationer av hur olika sorts seismiska vågor fortplantar sig). Skall vi
ställa upp teorier eller modeller för dessa flöden, så måste vi ta till Navier-
Stoke's ekvationer, (men redan i nästa avsnitt skall jag påpeka, att dessa
ekvationer kan vara mycket dåliga som underlag). Genom solens "mantel"
förs värmen från de nukleära processerna i solens inre upp mot ytan. Den
nukleära processen säger vi är "självreglerande"; ett ord som skyler vår
brist på kunskap, "Pulserande" är lika bra. Solstrålningens konstans kan
således inte hävdas ur matematisk eller kunskapsteoretisk synpunkt.
Tvärtom, och tidsskalan är okänd. Detta kan vara en förklaring till istider-
na, inget kan dock bevisas. Istidernas skenbara regularitet skulle alltså inte
behöva vara mer reguljära än lågtrycken i våra 5-dygnsprognoser fast, Gud
ske lov, i en annan tidsskala. Detta leder till att vi ur kunskapsteoretisk
synpunkt inte kan uttala oss om när nästa nedisning kommer, om 1.000 år,
om några tusen år, om 10.000 år eller om några tiotusentals år.
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Vårt modellbyggande kritiseras

Inom naturvetenskapen används modeller i stor omfattning. Modellerna
kan vara av mycket varierande slag och även en god systematiker har nog
svårt att reda ut alla typer. Filosoferna har givetvis observerat detta och
uttalar varningar här och var. En sådan varning skall tagas upp här: Var-
ningen för "rädda-fenomenet-modeller". (Bengt Molander, Uppsala). Ett
exempel:

När det står klart att ett förvar för kärnkraftens avfall måste stå intakt
även under en begynnande nedisning med de stora berggrundsrörelser vi då
kan förmoda inträffar, så säger man att rörelserna sker inom ett gammalt
sprickmönster. Detta är ett modelltänkande - låt oss kalla det ett linjärt"
tänkande. Men är det den enda tänkbara modellen? Nej, man skulle också
ha kunnat föra fram ett tänkt "hysteresis-förlopp". Varför gör man inte
det? Är det inte så, att detta skulle bli en mycket sämre "rädda-fenomenet-
modell".

Nu är det inte bara geologin eller geofysiken som bygger modeller, utan t.ex.
hållfasthetsläran och där bl.a. inom brottmekaniken. Men när det kommer
till spröda brott, så lär det fortfarande vara dåligt - det är en svag is att ge
sig ut på - och ändå vill man förutse berggrundens sprickförlopp.

Ur min egen vetenskap (ångtekniken) vill jag hämta fram ytterligare ett
typiskt fall av "bevara-fenomenet-modell" som visat sig vara högaktuell i det
föregående, nämligen Navier-Stoke's ekvationer. Ångtekniken och reaktor-
teknologin hade att tackla vattenångas och smälta metallers strömning och
värmeöverföring även i extrema fall, t.ex. nära mediets fasövergång eller
kritiska punkt. Man arbetar då med modellagar som utgår ur Navier-Stoke's
ekvationer och formar dimensionslösa tal på denna grund. Ett av dessa,
Prandtl's-tal, antar extrema värden kring kritiska punkten, vilket ledde till
tvivel om hela metoden (och tekniken). Djupare sett berodde detta på att
viskositeten för smält metall eller för ånga kring den kritiska punkten an-
tagligen är ett dåligt mätetal för en egentligen okänd materialegenskap.
Skapar man då något annat mätetal? Nej, man bevarar fenomenet.

Varför jag drar fram detta är - som alla snabbt insett - att de enda modeller
vi har för väder, maginaströmmar eller strömmar inne i solen eller också for
solens yta med dess "kokande havregrynsgröt" med solfläckar, är just
Navier-Stoke's ekvationer (kopplad till termodynamiska ekvationer etc.) och
detta alltså trots att vi kan förstå att denna modell är direkt dålig i extrema
fall.

För att återknyta till Quine så bör vi ta åt oss en varning från filosoferna.
Med modellerna kanske vi bara bygger tempel kring Homeriska Gudar, som
rasar när Gudarna byts ut.
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Verifiering

I en skrift om kärnenergi i utveckling kan man hitta resonemang om veri-
fierbarheten och om detta problem går att lösa och svaret som ges är att det
"mest invändningsfria" svaret förmodligen är nej. Modellbyggaren eller sy-
stemanalytikern vill trots detta gärna argumentera på basis av allmän kun-
skap, parallella fall, erfarenhet etc. Granskaren skall då säga, att det "mest
invändningsfria" är att avslå ansökan. Men handlar vi så - blir det inte
istället långa diskussioner. Vi gör det hela till ett trovärdighetsproblem, där
modellbyggarna anför allt vad som talar för deras modeller och systemana-
lytikerna testar på alla sätt dom kan. Är detta rätt?

Om problemet nu bara gällde en mycket begränsad tid - tag ett historiskt
tidsperspektiv, (alltså något eller ett par århundraden), då skulle man kun-
na säga att vi handlar under osäkerheter av samma slag som många gånger
förut. Vi tar denna risk som så många andra. Vi skulle också kunna kom-
pensera oss för en bristande verifiering med en lång tids kontroll samt till
slut med en garanterad möjlighet att ta upp avfallet igen. Men nu är proble-
met ett annat, vi har det helt orimligt långa tidsperspektivet. Inför
detta måste, ur etisk synpunkt, det vetenskapliga kravet skärpas - inte lind-
ras. Nu anförs sida upp och sida ner allt som talar för modellerna: grund-
data, analogier så långt dom nu gäller, jämförelser med andra modeller, in-
ternationellt samarbete och fältlaboratorier. Mot detta måste granskarna
vara observanta. Modellbyggarna kan ha fallit in i gruppbeteenden. Vid
jämförelser internationellt kan den som kommit med ett vikande resultat
känt sig osäker och ha dragit sig ur - medan han i verkligheten var närmare
sanningen. Man anpassar sig blygsamt till en majoritet. Det finns många
fallgropar. Ingenting kan till slut kompensera kravet på verifiering.

Det är säkert viktigt här, att vad vi kan lära ur vetenskapsfilosofin/kun-
skapsteorin följs noga.

Några noteringar

Filosofin, vetenskapsfilosofin, innehåller en del varningar som bör noteras.

Den "naturliga reaktorn" i Oklo i Gabon anförs ibland i olika syften. Inom
filosofin är man mycket kritisk mot sådana singulära objekt. Varför hittar
man bara ett Oklo? Var det speciella förhållanden som förelåg och som inte
upprepas?

Naturliga analogier får också kritik. Lyckas man verkligen skapa identiska
förutsättningar. När det gäller metallisk koppars förekomst i naturen, så
förefaller det som om man "åberopar" en anomali, vilket knappast är tillå-
tet. Metallisk, eller gedigen, koppar förefaller att ha uppkommit ur sulfid-
koppar där speciella förhållanden uppstått, sammanhängande (som man
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tror) med varierande grundvattennivå. Flera former uppträder samtidigt
(oxider och karbonater) och hela förloppet kan ha ägt rum i ett skede då
jorden hade ammoniak- och metanatmosfär och då bakteriefloran var an-
passad därefter (metanbakterier). Hur kan vi garantera att samma unika
kringförhållanden skapas i ett i dag byggt tekniskt system, även om metan-
bakterier fortfarande existerar på stora djup.

Får jag också foga in en varning för argumentet med flerbarriärsystem.
Samma idé finns inbyggd i alla reaktorer, även Tjernobyl, när det gäller sä-
kerheten. I Nuclear Engineering International, maj 1988, har jag redovisat
min åsikt om vad som gav det katastrofala förloppet i olycksreaktorn. En
faktor - pumpkavitation - gav förutsättningarna för ett förlopp som var så
snabbt, att alla "barriärer" eller säkerhetssystem blev verkningslösa (att ett
eller två var urkopplade spelade ingen roll, de var ändå för långsamma). Ett
flerbarriärsystem får inte kunna raseras av en faktor. Denna faktor kan
vara svår att identifiera och kan vara lätt att vifta bort. (I fallet Tjernobyl
var den förmodligen identifierad och föranledde ett förbud i driftsinstruktio-
nen, något som inte höll när operatörerna kom i en tvångssitation).

Om en faktor eller ett mänskligt ingrepp eller en åtgärd av något slag kan
bryta igenom alla säkerhetsbarriärerna så är argumentet med flerbarriärsy-
stem "falsifierat" (Poppers term). I stället gäller då motsatsen, alltså att ett
flerbarriärsystem inte utgör någon garanti.

Problemet faller fortsättningsvis under lubriken "Människors intrång". (Se
sid 74, Bilaga 2).

Det osannolikas otillräcklighet

Inom kärnkrafttekniken har sannolikhetsberäkningar kommit att spela en
stor roll. Det gäller givetvis osannolikheten av katastrofala händelser. Un-
derlagets tillförlitlighet har ständigt utgjort ett diskussionsämne.

För avfallsförvaren återkommer nu samma eller motsvarande beräkningar
som givetvis vill visa upp den stora osannolikheten för en katastrofal hän-
delse eller den mycket ringa konsekvensen av en mer eller mindre total
spridning av kvarvarande aktivitet vid viss tidpunkt. Det blir de stora ta-
lens matematik, den oändligt lilla risken, men i detta fallet kombinerat med
den oändligt långa tiden. Är detta en godtagbar metod?

Den första invändningen måste vara att observationstiderna för t.ex. seis-
miska händelser eller korrosionsförlopp är korta jämfört med avsedd tid för
förvarets funktion. (Om en millimeter av en tumstock är rak, är det ingen
garanti för att hela metern är rak). Den andra är, att beräkningarna resul-
terar i uttryck av typen bråk med oändlighet i såväl täljare som nämnare.
Detta i sin tur hör till kategorin matematiska lekar, där man med olika
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exempel kan visa att bråkets talvärde kan vara vad som helst. I fallet med
seismisk aktivitet ingår tiden linjärt i täljaren och tiden kan också ingå i
nämnaien i någon funktion framsprungen ur Navier-Stoke's ekvationer, en
funktion som dock är okänd. Talvärdet blir då omöjligt att bestämma och
sannolikhetsberäkningen blir meningslös.

Efter ett sådant konstaterande är det inte ovanligt att man går till en metod
eller modell med pessimistiska antaganden. Den kan illustreras på följande
sätt för ett slutförvar som kommer att hamna under en inlandsis. Vid en
tidpunkt som är okänd kan en spricka antagas uppstå genom förvaret, som
skadar ett okänt antal kapslar och frigör aktiviteten vid en nivå som ligger
tio potenser över vad man redan nu sagt är en icke acceptabel nivå och
eftersom berget är varmt, måste man antaga att aktiviteten kan föras ut äv-
en jökelälv till en baltisk issjö, vars ekologi är okänd och t.ex. transuraner
kan komma att anrikas på ett för oss i dag okänt sätt i näringskedjor som
når högre däggdjur och ge doser om vars betydelse vi inte nu bör uttala oss
om, när vi står mitt i ett kunskapsgenombrott inom cellbiologin och geneti-
ken. Det är ganska klart, att om man trots alla osäkerheter går in och sätter
talvärden (pessimistiska) på alla ingående faktorer, så lämnar man vad som
är vetenskap och går över till något annat, som kan vara svårt att karaktä-
risera.

Slutledningen brukar vara att visserligen får man mycket större utsläpp än
vad man sagt skulle kunna vara acceptabelt, men att utsläppen icke kan ge
någon miljökatastrof. Metoden har då fört fram frågan till läget: Ar försla-
get godtagbart bara inte en katastrof kan inträffa. Det hela blir på så sätt
en etisk fråga. Får vi handla så, att skador, kanske svåra skador, icke kan
uteslutas bara inte direkta katastrofer tros kunna inträffa.

Tillräcklig kunskap?

En diskussion om vår kunskap, om att absolut kunskap icke nätts, om att
full kunskap kanske heller aldrig kan nås, glider gärna över i frågan om vi
inte ändå har tillräcklig kunskap, om inte vår kunskap är den som rimligen
kan begäras eller till och med till påståendet att vi måste handla och att
detta får ske på den grund vår kunskap nu kan ge. En glidning i argumen-
tationen som ibland kan sluta i ett påstående, att hela problemet egentligen
inte existerar och att det bara är till att handla.

Jag tänker inte kommentera annat än de första stegen i denna kedja, efter-
som det är där jag tror att vi kan lära av filosofin. Tillräcklig kunskap krä-
ver att något mätetal eller något värde kan läggas som grund för en gradc-
ring. Men våra filosofer (Hägerström m.fl.) har gjort oss fria från alla meta-
fysiska föreställningar om några absoluta värden sedan seklets början. När
tal om tillräcklig kunskap kommer upp, måste man därför fråga vilken
norm man nu vill mäta efter.
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Svaret blir nästan alltid, att det givetvis är en värdering på vetenskaplig
grund. Nästa fråga blir då gärna om det skall vara för-paradigmatisk veten-
skap eller om man skall se på nya kunskaper som håller på att bryta fram.
Nästa blir kanske mera vagt, t.ex. att man bör överlåta åt en församling
eller akademi att avgöra.

Var hamnar man på detta sätt? I "vår fasta övertygelse"? I tekniska och
ekonomiska värderingar eller i värderingar av vad som till slut är praktiskt
möjligt, i dunkelt politiska värderingar, i värderingar av vad som på kort
sikt är praktiskt? Vår vana att tänka och värdera problem med enorm tids-
utsträckning är inte särskilt väl utvecklad.

Vi kanske måste se upp för att metafysiken kan komma tillbaka.

Ytterligare en varning kan vara på sin plats: Det händer att man argumen-
terar att osäkerhet på ett område kan kompenseras genom ökad säkerhet
på ett annat. Vetenskapsfilosofin brukar lätt avslöja ohållbarheten i detta.

Bevisbördan

Om vi finner att vi på ett antal punkter inte äger tillräcklig kunskap, är
tveksamma om vi äger tillräcklig kunskap (om vi nu hittar en värderings-
norm) eller om vi finner att kunskap inte är möjlig att skaffa (t.ex. därför
att matematik och matematiska modeller icke kan hjälpa oss) - då kommer
nästan ofelbart repliken, att kritiken är oberättigad, de framförda hypote-
serna är icke motbevisade och intill dess att motbevis eller "falsificering"
föreligger, så gäller hypoteserna. Man kräver att ansökan där hypoteserna
ingår skall behandlas på presenterad grund. - "Bevisa motsatsen om du
kan". Kan den granskande inte detta, så skulle han vara skyldig att bifalla
ansökan.

Det är angeläget att fastställa, att bevisbördan från början till slut ligger
hos den sökande. Man får inte låta det omvända inträffa. Beslutsfattaren
eller granskaren har rätt att hysa "Det lilla tvivet" (eller) "Det stora tvivlet"
(Forskning o Framsteg, nr 1 89, Sven Ove Hansson).

Behandlar vi rätt problem?

Innan vi går att pröva naturvetenskapens kunskapsgränser för att se om en
lösning kan finnas på kärnkraftens avfallsproblem, måste vi också granska
frågan om vi ur naturvetenskaplig/teknisk synpunkt behandlar rätt pro-
blem. Några enkla påpekanden kan klarlägga frågeställningen.

Energiutvinningen i reaktorerna sker i dominerande grad genom klyvning
av Uran-235. Den svåra kombinationen av hög radioaktivitet och lång hal-
veringstid som kvarstår i bränslet efter energi utvinningen kommer från
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transuraner som bildats genom neutroninfångning i Uran-238. Om brän-
slet varit fritt från Uran-238, skulle tidsfaktorn och avfallsproblemet ha
reducerats från t.ex. 100.000 till t.sx. 500 år. En minskad produktion eller
en reduktion av transuraner i bränslet reducerar tidsskalan och enkelt
uttryckt ger varje halvering av transuranerna en reduktion med 25 000 år.
Med en reduktion till l/16:e-del skulle problemet vara nere i några tusentals
år.

Fig 7-8 Transuraner

Ytterligare: 1) Ett bränsle med enbart Uran-235 skulle idag vara möjligt att
framställa (tekniskt) men är ur säkerhetssynpunkt (politiskt) omöjligt. Det
skulle annars ge ett avfall med endast några hundra års livslängd. 2) En
upparbetning och återcykling av plutonium i MOX-bränsle skulle (enl. AKA-
utredningen) totalt sett ge en halvering av transuranerna och således en
reduktion av tidsfaktorn med storleksordningen 25.000 år. 3) En placering
av använt bränsle i en zon i en reaktor med dominant termiskt och under-
tryckt intermediärt neutronflöde ger en reduktion av vissa transuraner
(Pu-239, Pu-241, Am 241, Np 237) utan att motsvarande nya transuraner
byggs upp genom infångning i Uran-238. Vilken reduktion av halten trans-
uraner och av tidsskalan är möjlig genom detta?

En rad sådana frågor inställer sig alltså. Kan man genom en annan place-
ring (successiv förflyttning) av bränslet i de befintliga reaktorerna få ett
avfall med tidsmässigt/nivåmässigt reducerat problem. Kan man genom att
återföra det använda bränslet från Centrallagret till reaktorerna och ställa
det i en zon med dominant termiskt neutronflöde uppnå en reduktion av
problemet? Kan man genom ombyggnad av reaktorerna få en bränslecykel
med reducerat avfallsproblem? (De kurvor över radioaktivitet i använt
kärnbränsle som normalt presenteras är bara x\ .,ultatet av vissa antagna
bränsleplaceringar och innehåller en del statistiska gissningar.)
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Svaret på dessa frågor blir ganska givet, att varje sådan åtgärd skulle leda
till effektreduktioner och därmed försämrad ekonomi. Det är förmodligen
också så det ligger till: Naturvetenskapen skall lösa det tidsmässigt enorma
problem som blir över efter det att bränslecykeln körts tekniskt/ekonomiskt
optimalt. Detta är naturligtvis ur vetenskaplig (vetenskapsfilosofisk/kun-
skapsteoretisk) synpunkt mycket otillfredsställande. Frågeställningen blir
gärna etisk. Har vi rätt att handla på detta sätt?

Ytterligare ett kunskapsområde måste också dragas fram. De gäller trans-
mutationer.

Transmutation innebär enkelt uttryckt en metod att överföra isotoper från
en form till en annan; t.ex. från en långlivad form till en kortlivad eller från
en form som är användbar för vapen till en som är oanvändbar. Kunskaps-
området är stort och ännu inte särskilt väl genomarbetat, men har vi ur
vetenskapsfilosofisk och etisk synpunkt rätt att gå till yttersta gränsen eller
utanför yttersta gränserna för vissa naturvetenskapliga kunskapsområden
utan att undersöka om problemet vi står inför kan lösas, helt eller partiellt,
med hjälp av en annan vetenskap.

Kaosforskningen - Värdenihilismen

Är kaosforskningen en vetenskap eller en lek? Hur som helst så är den just
nu populär. Vi erkänner idag, att det finns mycket som inte går att beräkna
(förhandsberäkna), t.ex. vädret, solens nrotuberanser, solfläckar, strömning-
arna underjordskorpan, bergets uppsprickning, seismisk aktivitet osv., men
man hittar också mönster. Detta har fascinerat och kaosforskarna har sett
som en av sina uppgifter att försöka efterlikna dessa mönster. Det blir en
jakt efter en hemlighet, en metafysik. Jag skulle vilja ta nor detta pä jorden
genom att citera John von Neumann. (När han nedan anför "vetenskapen'
avses "kaosvetenskapen").

Vetenskapen försöker inte förklara, den försöker knappt ens tolka, den
ägnar sig främst åt att bygga modeller. Med modell menar vi en matematisk
konstruktion som tillsammans med vissa verbala tolkningar ger en
beskrivning av de iakttagna fenomenen. Det som rättfärdigar en sådan
matematisk konstruktion är enbart och uteslutande att den förväntas
fungera.

Det ar nog dags att acceptera, att vi runt omkring oas har skeenden som
icke låter sig fångas i ett beräkningssystem; acceptera att vår kunskap är
begränsad. Vi har i långa tider haft som vår fasta övertygelse, att allt var av-
gudarna givet och att allt skulle kunna avbildas och förklaras genom mate-
matiken och geometrin som också var av gudarna givna (De Hornen ska) och
denna tro blommade upp till en ny rikedom genom de allt mera kraftfulla
datamaskinerna. Det är nog dags att överge den tron och i princip göra
samma sak som filosofin när den gick från Jacob Bostrom's idéer till Axel
Hägerström's värdenihilism.

64



När man skall granska den naturvetenskapliga kunskapsbasen för ett visst
område, så är det nog nyttigt att inte utgå från en enorm beundran över den
egna eller andras vetenskaper. En bättre utgångspunkt kan vara vår kaoti-
ska och nihilistiska situation. Axel Hägerström, Willard van Orman Quine
och Georg Henrik von Wright ger oss i korthet värdenihilismen, logikens
nihilism resp. kunskapens och förnuftets nihilism. Det sista står inte utskri-
vet i von Wright's skrifter men samtidigt som han bekänner sig till förnuftet
som det enda som kan rädda oss (det är vetenskapen som skall ge räddning-
en med sitt förnuft), så ser han att kanske är det bara inför ett hot som
vetenskapen och förnuftet får råda. Men vetenskapen har idag inordnat sig
som en "produktiv kraft" (von Wright's term) i ekonomins tjänst. Vi kan
fullfölja tanken med att det då heller inte finns någon garanti att vetenska-
pen besitter den kunskap som behövs när hotet uppenbaras. (Jmfr. SDI/
Eureka. Vad är syftet med dessa program, där den nya yppersta kunskapen
skall tagas fram. Är det verkligen för att avvärja hotet från ett kärnvapen-
krig eller är det för att behärska världen).

Hur handlar vi i en nihilistisk situation?

Hur handlar vi eller hur beter vi oss? Det finns flera svar.

1. Man förnekar hela problemet; det är konstruerat, en följd av en
eftergift för en helt oberättigad rädsla.

2. Man reducerar problemet till något ganska enkelt; allt som behövs
är ett förvar som fungerar i hundra år eller något längre. (Egentligen
kan Centrallagret i Oskarshamn vara tillräckligt).

3. Man förnekar den "nihilistiska" situationen genom att påstå eller tro
att vår kunskap är fullt tillräcklig även för 1.000, 10.000 eller 100.000
år. uvlan gör denna tro eller "fasta övertygelse" till absolut vetande).

4. Man förnekar den "nihilistiska" situationen genom att påstå att vi
har absoluta värden som kan läggas till grund för vårt handlande.
(En religion som grund eller en återinförd metafysik som grund).

Jag skulle tro, att företrädare för alla dessa fyra kategorier kommer att upp-
träda när den naturvetenskapliga kunskapsbasen för slutförvar av radioak-
tivt avfall diskuteras. Jag avser inte att ge något bidrag till denna del av
diskussionen, däremot till den del där man erkänner vår svåra situation.
Där man ser att några absoluta värden inte existerar (utan att sådana är
mänskliga byggnader). Där ideologierna inte längre har någon bärkraft. Där
religionerna (utom de fundamentalistiska) inte längre bär. Där cynism
breder ut sig. Där ekonomin dominerar och styr på kort och lång sikt. (Män-
niskan blir en Homo Economieus. Ekonomerna blir vårt nya prästerskap.
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Det nya dogmsystemet utformas av ekonomer, som belönar varandra med
pris till Nobel's minne).

Vad är det denna femte kategori söker? - Svaret är: En ny etik. Utan fast
grund, utan metafysik, i fullt medvetande om att det blir en mänsklig kon-
struktion, söker man sig fram till deklarationer om mänskliga rättigheter,
fred, gemensam säkerhet, respekt för minoriteter etc.

Mitt bidrag för det aktuella seminariet och för dess senare uppföljning vill
jag ge i form av ett antal teser (16 st). När jag gör det, så vill jag också ha
sagt, att jag förutsätter vissa postulat, kort sammarfattade i följande tre
meningar:

Kärnvapenkrig kan aldrig etiskt försvaras

Kärnvapenhot inte heller

Tillfoga samma sak för kemiska och biologiska stridsmedel.

Bil.1 16 teser
Det elfte budordet
Inom historisk tidshorisont
Till vetenskaplig etik
Den glidande etiken
Demokratins dilemma
Speciellt för använt kärnbränsle

Bil.2 "Människors intrång"
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Bilaga 1:1: Det elfte budordet

Martin Lönnebo, Linköping, mars -88
1. Du skall vara universalist över allt, i allt och för all tid. Vad är det?

Svar: Vi skall älska och vörda det biologiska och det andliga livet med
dess materiella underlag, så att vi skyddar och utvecklar det till glädje
för allt levande på hela jorden, av alla arter och med tanke på alla kom-
mande generationer så länge tid och liv ges.

Hur skall det ske? Svar: Människan upphör att stjäla från kommande liv
genom att inte förbruka mer än vad jorden alstrar och att inte skada
biosfärens sundhet och dess bärare - jord, vatten och luft. Människans
utsläpp av giftiga ämnen skall ligga inom den naturliga variationens
ram.

Erwin Bischofberger, DN, 12/7 1987
2. Handla alltid så att följdverkningarna av dina handlingar är förenliga

med det mänskliga livets fortbestånd på jorden. Detta kategoriska impe-
rativ framstår som den kosmocentriska ansvarsetikens grundnorm och
är det moraliska grundbudet för vår tid. Imperativet rymmer självfallet
en tyst förutsättning eller ett axiom, nämligen att det skall finnas
mänskligt liv på jorden.

Under den givna förutsättningen är alltså den handling fel som strävar
efter kortsiktiga nutida (ofta ekonomiska) värden eller mål till priset av
desto större långsiktiga framtida (ofta ekologiska och därmed också
ekonomiska) förluster. Mellan ekonomiska intressen och ekologiska krav
råder alltså inte någon värdebalans utan snarare ett beroendeförhållan-
de, där i ett framtidsperspektiv ekologiska villkor måste få diktera de
ekonomiska spelreglerna.

Det är ingalunda etikens visaste yttring att slunga ut ett doktrinärt och
tvärsäkert "stop" mot alla innovationer. Ett insiktsfullt "step by step"
(ett sanningssökande "by trial and error") kan mycket väl vittna om en
mer träffande verklighetsuppfattning. Beslutsfattarna i sin tur kommer
förhoppningsvis ihåg att friheten att introducera en ny teknologi inte
motsvaras av en "lika stor" frihet att ta den ur bruk.
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Bilaga 1:2: Inom historisk tidshorisont

3. Vår kultur har hittills godtagit att man fattat beslut med konsekvenser
- även negativa - omfattande årtionden eller många årtionden. Man har
uppfattat det som etiskt godtagbart att handla inom en "historisk tidsho-
risont".

Betecknande för vår kultur idag är att beslut inom främst ekonomi men
även teknik fattas med mycket kort tidshorisont. (Transuranerna är nu helt
unika, eftersom de negativa konsekvenserna sträcker sig över tidshorisonter
som är politiskt, ekonomiskt eller tekniskt helt omöjliga att överblicka.)

4. Ett handlande med konsekvenser - även negativa - inom "historisk
tidshorisont" kan vara etiskt försvarbart. Nyttan tror man då kan vara
bestående i någon form eller till någon del även när de negativa konse-
kvenserna uppträder.

Tanken bakom detta etiska övervägande är att även om en verksamhet
upphört, så kan den ha varit till nytta t.ex. genom uppbyggnaden av ett
starkt samhälle och att detta framtida samhälles människor skall kunna
acceptera att bära även sena negativa konsekvenser.

5. Ett handlande med negativa konsekvenser utöver "historisk tidshori-
I sont" eller 1000-tals, 10.000-tals eller 100.000-tals år kan inte etiskt för-
I svaras.

Tanken är naturligtvis ett komplement till den föregående. Om vad som
sker med ett samhälle bortom historisk tidshorisont kan vi inget veta. Vi
kan inte förutsätta att några som helst positiva effekter av vårt handlande
kvarstår. Vi har då inte heller rätt att ålägga detta okända framtida sam-
hälle några negativa konsekvenser av vårt handlande.
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Bilaga 1:3: Till vetenskaplig etik

6. Ett handlande under osäkerhet kan etiskt godtagas om befarade

I negativa konsekvenser håller sig inom "rimliga" eller "snäva" tids-
horisonter.

Detta kan vara en av flera möjliga formuleringar för en vetenskaplig etik.
Man kan stödja ett experiment, men vetenskapen har också en skyldighet
att varna och uppmana till ett avbrytande om allvarliga svårigheter eller
oförutsedda konsekvenser uppträder.

7. Vetenskapen måste avråda från "de stora satsningarna" innan
i alla problem - genom experimentell verksamhet - blivit kända och lösta.

Tesen skulle inte behövt skrivas ut, eftersom alla intressenter inför en stor
satsning normalt alltid handlar enligt denna tes. Kärnkraften blev dock ett
undantag och ansvaret härför ligger nog närmast på politiskt håll kring
seklets mitt. Vetenskapen har dock nu ett särskilt ansvar när sakerna skall
rättas till. (Alla problem måste hanteras med stor vetenskaplig exakthet och
med hög vetenskaplig etik. I synnerhet gäller detta problemet med avfallet
med dess alla transuraner med långa halveringstider).

8. Den vetenskapliga granskningen i mänga frågor måste - med allt
mer flyende tidshorisonter - ske med allt högre ställda krav på veten-
skaplig exakthet och med ett strängt påtalande att kunskaper i nuet
sällan visat sig tillräckliga för ett framtida verkligt skeende.

Detta kan ses som en etisk regel för hela vetenskapssamfundet. Just nu är
det kanske dock humanisterna, etikerna, teologerna, kunskapsteoretikerna
osv som bör erinra naturvetarna och teknikerna om detta.

(Med de enorma tidshorisonter som avfallsfrågan glidit ut i måste bevisen
vara absoluta, analogierna helt invändningsfria, beräkningsmodellerna
vara absolut verifierade. Hypoteser duger inte, statistiska bedömningar har
inget värde, riskanalys har ingen giltighet, systemanalys kan inte kompen-
sera för brister i bevisen.)
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Bilaga 1:4

9. Vetenskapen har ett särskilt ansvar att beakta konsekvenserna av ett
godkännande och ett överlåtande på politikerna att handla fritt efter en
granskning. Det fortsatta politiska handlandet kan komma att stå strid
med vetenskaplig etik.

Vetenskapen har gjort ett historiskt misstag - när man gick till politikerna
och erbjöd dem atombomben.

Nu måste vetenskapen beakta att även en del former av kärnkraftsavfall
kan komma att hanteras på ett säkerhetspolitiskt oacceptabelt sätt av poli-
tikerna

10. När man (inom vetenskapen) inser att gränserna för det etiskt
tillåtliga håller på att överskridas eller har överskridits, kräver etiken
också att man skall begära att verksamheten hejdas, avbryts eller av-
vecklas.

Några kommentarer till detta kanske inte behövs.
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Bilaga 1:5: Den glidande etiken

11. "Den glidande etiken" kan etiskt inte accepteras. (Termen präglad
I av Krister Stendahl, Allhelgona 1987).

"Den glidande etiken" gäller ett sedan årtusenden känt sätt att argumen-
tera och att därigenom försöka manipulera etikern. (Den illustreras i dag av
våra vapenexportaffärer. Export till grannländer, till neutrala i Europa, till
alla neutrala eller alliansfria, till alla icke krigsförande, till alla nämnda
även om de råkar i krig, till alla som skriver på slutanvändarintyg på rege-
ringsnivå, på departementsnivå eller någon annan vagt definierad nivå).

Inom området för radioaktivitet vill man nu gärna argumentera med tiotals
år, några tiotals år, något århundrade, några århundraden, något tusentals
år, några tusentals år osv.

Mot detta skall ställas argumentet att allt eftersom tidshorisonten glider
iväg allt längre bort - från årtionden till århundraden till årtusenden etc. -
måste etiken få dominera alltmer och till slut måste etiken få bli helt avgö-
rande. Man är nu också ute i helt svindlande tidshorisonter bortom tiotusen
eller hundratusen år.

Etiken lider ofta nederlag i argumentationen när det gäller handlande på
kort sikt. Ekonomi och sysselsättning eller något annat aktuellt problem
lyckas tänja på gränsen för det etiskt tillåtna. Etikerna kan dock hävda, att
ett etiskt väl grundat handlande i längden alltid visar sig vara det rätta.
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Bilaga 1:6: Demokratins dilemma

12. Ett oetiskt handlande kan inte försvaras genom en enkel hänvisning
I att alla beslut fattats inom ramen för gällande lag.

Vid lagskrivningen har man inte kunnat förutse alla situationer vid vilka
viss lag kan komma att åberopas; t.ex. just för att genomföra ett oetiskt
beslut. Tesen är dock kontroversiell.

Kärnvapenupprustningen, utplaceringen nyligen av kärnvapen i Europa och
t. o. m. en eventuell order att starta ett kärnvapenkrig, allt kan ske inom
ramen för gällande lag. Ändå är redan kämvapenhotet emot god etik och ett
eventuellt kärnvapenkrig ser vi redan i förväg som ett oförlåtligt brott mot
mänskligheten. När lagen tillåter allt detta, så är det något fel på lagen
(jmfr. Ingmar Ström i en TV-debatt).

Avfallsfrågan har kommit in i ett liknande läge genom att alla rimliga tids-
horisonter överskridits. Man har överskridit alla gränser, inom vilka juridi-
ken normalt arbetar. T.o.m. grundlagarna skrivs om flera gånger inom
historisk horisont. Vår dåvarande "villkorslag" skrevs t.ex. för att lösa en
aktuell politisk kris och dess krav på förvaring för all framtid var inte ve-
tenskapligt grundad.

Den som åberopar en "naturrätt" för skydd av naturen in i en oändligt lång
framtid har en styrka i sin argumentation. Man kan också formulera det så
att naturen inte rättar sig efter våra domstolars utslag. Det är vi som får
rätta oss efter skeendena i naturen och genom historien.
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Bilaga 1:7: Speciellt för använt kärnbränsle

Använt kärnbränsle innehåller avsevärda mängder högaktivt och långlivat
avfall främst bestående av transuraner och deras dotterprodukter (Pluto-
nium, Americium, Neptunium etc.). Detta ger avfallsfrågan dimensioner
som samhället tidigare aldrig ställts inför. Frågor om etik måste ställas
liksom frågor om det finns alternativ.

13. Avfallsfrågan är inte bara teknik/ekonomi utan också etik/moral.
Allteftersom tidshorisonten i avfallsfrågan har glidit iväg allt längre
bort - från årtionden till århundraden till årtusenden etc. - måste etiken
få dominera och till slut måste etiken få bli helt avgörande.

Detta kan vara en kort sammanfattning av konstateranden av KASAM i
dess sammanfattande skrifter. Tesen får sin styrka av att man nu är ute i
svindlande tidshorisonter bortom 10.000 eller 100.000 år.

14. Etiken kräver att ett handlande i dag icke ställer krav på kontroll och
I åtgärder i framtiden men samtidigt icke omöjliggör kontroll eller åt-
I gärder i framtiden.

Detta kan vara en kort formulering av det "dubbelbeslut" som blev resultat-
et av KASAM:s seminarium sep-87.

15. Vid beslut inom en rimlig "historisk tidshorisont" kan svagheter
accepteras. Man handlar under osäkerhet och man garderar sig genom
att handlandet inte är oåterkalleligt. (Jmfr. KASAM:s uttalanden). När
tidshorisonterna glider ut i det orimliga, kan samma sak inte längre
etiskt försvaras.

Det måste också påpekas, att bevisbördan ständigt ligger hos förslagsstäl-
laren och inte kan skjutas över på den vetenskapliga granskaren. "Bevisa
motsatsen om Du kan" är inte något godtagbart sätt att argumentera.

16. För använt kärnbränsle måste varnas för att man kan komma i
I konflikt med postulatet, att kärnvapenkrig inte kan etiskt försvaras.

Använt kärnbränsle kan innehålla råmaterial för kärnladdningar. Fattig-
mans kärnvapen.
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Bilaga 2: "Människors intrång"

Ett slutförvar för använt kärnbränsle i berggrund ger för mycket långa tider
ett lokalt "varmt berg". Ett slag av mänskligt "intrång" kan där tänkas ske i
avsikt att utnyttja detta varma berg för t.ex. bostadsvärme, fjärrvärme, i ett
samhälle. Tekniken för denna form av mänskligt intrång är väl känd.

Det varma berget lokaliseras först genom temperaturmätningar i botten-
sediment i insjöar. Fortsatt lokalisering sker genom djupborrningar, varef-
ter anläggningen projekteras och byggs. Transport av värmet sker normalt
genom vatten som pumpas ner i vissa borrhål och pumpas upp genom an-
dra. För att få en god genomströmning genom berget från borrhål till borr-
hål sprängs mellanliggande berg med sprängmedel (ev. riktad sprängver-
kan) eller med vätska under extremt högt tryck. Ovan jord byggs en "proces-
sanläggning" med värmeväxlare, distributionsanläggning, pumpar etc.

Följande kan då ha åstadkommits:

1. Berget som barriär har brutits upp

2. Transport kan ske direkt från 500-metersnivån upp till ytan

3. Vattnets strömning genom berget sker på ett helt nytt sätt (forcerat och
sannolikt turbulent)

4. Vattnet kan befaras "spola" bort bentonitleran

5. Vattnets kemi kan vara nästan vilken som helst, eftersom det är
"processvatten" i en fjärrvärmeanläggning (Ph, joner, alger,
bakterier. Bentoniten kan byta joner och byta egenskaper).

6. Kopparns korrosionshastighet kan inte längre förutses ens i ett kort
tidsperspektiv

7. Radioaktivt material kan föras upp i processanläggningen, vilket
ingen reagerar för, eftersom varmt berg fullt normalt håller
radioaktivitet (uranets sönderfallsskede)

8. Att radioaktiviteten delvis består av transuraner kan undgå upptäckt
under lång tid. Men först då kanske man förstår vilket sorts varmt
berg man stött på.

(Jmfr. med sid. 59-60. Denna form av mänskligt intrång "falsifierar" hypo-
tesen att ett flerbärriärsystem redan i sig skulle utgöra någon sorts garan-
ti.)
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Aspekter på högaktivt kärnbränsleavfalls
eventuella lagring i berggrunden

Nils-Axel Mörner I

Både i sitt sammanfattande, avslutande anförande och personligen bad
Olof Söderberg att jag skulle sammanfatta mina synpunkter i skrift. Jag
gör gärna detta och väljer då att använda de bilder jag visade i overhead-
apparaten och i väggposters. I övrigt hänvisas till publikationer i frågan
(sid. 78-79).

Negativa data
Man talar nu om osäkerheter och behovet av ökad kunskap. Det får då inte

glömmas att det finns och länge funnits ett mycket omfattande material av "negativa
data". Dessa har inte använts eller fått komma till tals på sätt som är nödvändigt.
Detta åskådliggörs i Fig 8-1.

Kravet på allsidig forskning, behov av fristående forskare och nödvändigheten av
att alla aspekter tas upp framgår av Fig 8-2.

När det gäller förvar och framtid måste man konstatera att möjligheten att en
eller flera kapslar spricker i samband med att nya sprickor och förkastningar
uppstår i berget (vid stora jordbävningar och/eller snabba temperaturväxlingar i
förvarets närhet) har inte beaktats (Fig 8-3) och ändå har sådana effekter både "hög
sannolikhet", "svåra konsekvenser" och motsäger alla "acceptanskriterier" (Fig 8-5).
Om flera kapslar brister samtidigt blir strålbilden en helt annan än den som normal t
anges (i strålning/ton).

Det finns anledning notera att 1980 års säkra KBS-garantier nu bytts i medgi vna
osäkerheter och behov av ökad kunskap hos SKB. Verkligheten, d.v.s. om man även
inkluderar negativa berggrundsdata, ser emellertid hopplös ut. Se Fig 8-4. I den
situationen måste produktionen av avfall hållas på ett minimum, förvaringen ske
öppet och ingen avfallsimport och metodexport accepteras (Fig. 8-4).

En konstgjord idealbild
I de inledande föredragen ser man inte mycket av oro eller osäkerheter vad gäller

berggrundsstabiliteter och eventuella framtida geodynamiska-mekaniska
kapselbrott. Tönis Papp ger en situationsbild som inte kan accepteras (Fig 8-5-7).

Att "substantiella felaktigheter" verkligen förekommer synes nu,klarlagt av de
diskussioner och de slutsatser som gavs under seminariet.

Istid och stabilitet
Att vi inom c:a 20.000-70.000 år kommer att ha genomgått en full istid torde stå

helt klart (Fig 8-8). De framtidsutsikter jag förutser ur geologiskt-geodynamiskt
perspektiv summeras i Fig 8-9.(1) lokal sprickbildning och hydrologiska anomalier
i anslutning till själva förvaret på grund av samspel mellan värmealstring och
permafrostnedträngande, (2) förkastningar och uppsprickningar av berget i samband
med stora jordbävningar under landsänknings- och landhöjningsskeden, och (3)
hydrologisk upptransport med c:a 800 m i samband med geoiddeformationen vid den
inledande landsänkningen. Permafrosteffekten beskrivs i Fig 8-10 och
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jordbävningsscenariot i Fig 8-li (och 8-12).

Seismic Hazard
KBS lät analysera den seismiska bilden under en 20-årsperiod och gjorda

framtidsprediktioner for kommande 10« -10* år. Deras bild (med
poisonfordelningsanalyser både i tid och rum) håller dock vare sig för en data-analys
50-80 år bakåt i tiden el'er för 1980-talets realiteter (Fig 8-12).

Variationerna i seismiciteten runt 1900 och 1983 har att göra med variationer i
jordens differentiella rotation och är alltså något som kommer att fortsätta även i
framtiden.

Hydrologi och "steady states"
De hydroJogiska flödesmodellerna som använts synes alla förutsätta "steady

state". Detta är fel. Eftersom den hydrologiska cirkulationen är starkt beroende av
geoidytans läge, kommer varje deformation av denna (havsytan stiger eller sjunker)
också att leda till hydrologiska flödesvariationer (även flödesomkastningar).

Arv
Man har verkligen anledning fråga sig vad som är bäst för kommande generationer:

boja eller börda. En sluten förvaring innebär en boja, medan en öppen förvaring
innebor en börda (Fig 8-13).

Öppen eller Sluten förvaring
KBS och SKB avser båda en slutlig förvaring; d.v.s. där ansvaret överlämnas till

berget (och övriga barriärer) och vi inte längre kontrollerar vad som sker. I vy av det
jag vet och känner till, om berget och dess dynamik, kan jag inte annat än misstro
berget som vårdare av detta framtida arv. Självfallet måste vi fortsätta ait
kontrollera och ha möjlighet reparera kärnavfallsbehållarna. Man måste då tala om
någon form av öppen förvaring. Skillnaderna mellan de två förvaringsmetoderna
framgår av Fig 8-14.

Vad vi behöver - och det har jag efterlyst ända sedan 1980 - är en allsidig
utredning av fördelar/nackdelar med en öppen förvaring och olika alternativ av
öppen förvaring.

En öppen förvaring kan ske djupt i berggrunden i grundvattenfyllda bergförvar
eller i torra salar. Det kan även ske på ringa djup i dränerat berg (DRD-metoden
är härvid en tänkbar lösning). Det kan naturligtvis även ske mer filler mindre på
ytan i byggnad eller bergsuassänger. Vad vi idag omgåonde behöver är en utredning
av frågan.

Vi måste också komma ihåg att det i framtiden även kan väntas positiva
framsteg; ett är transmutering, ett annat är av Lars Nordström nu framförda
plutoniumförbränning (självfallet väntas även andra framsteg som vi inte kan se
idag). Om/när vi i framtiden skulle kunna oskadliggöra plutoniet, är det ju
nödvändigt att avfallet är tillgängligt på sätt som inte ställer till besvär och olyckor,
d.v.s. någon form av öppen förvaring.

Förespeglingar och mål
Det torespeglade målet att klara en sluten slutlig deponering av högaktivt avfall

får inte växa så starkt (Fig 8-2, punkt 2) att vägen dit blir av sekundär betydelse och
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viktiga negativa data och parametrar utelämnas (Fig 8-1,2,3,5,7). Om data - som
jag anser är fallet - inte stöder och sanktionerar uppsatta mål, måste målet (sluten
förvaring) ges upp eller förändras (öppen förvaring; Fig 8-4, 8-14).

Vår Gård-seminariet
Som Fig 8- löbifogas den summering av seminariet som jag skrev och distribuerade

1989-09-07.

Stockholm 1989-09-11.

Nils-Axel Mörner
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Kunskapsrelevans och utredningsbehov vad gäller positiva respektive
negativa data för en sluten berggrundsförvaring på 500 m djup av

högaktivt radioaktivt kärnbränsleavfall.

(A) Önskade relationer och informationsbehandling:

Kunskaps-
relevans

Utrednings-
behov

Positiva data

stor relevans

behöver i princip
inte utredas

Negativa data

avgörande
relevans

måste
absolut
utredas

(B) Faktisk informationsbehandling:

Kunskaps-
relevans

Utrednings-
behov

Positiva data

bejakade

analyserade

Negativa data

negerade

neutraliserade

ignorerade

Fig 8-1
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Angående berggrundsstabilitet
(neotektonik, paleoseismicitet, geodynamik)

och möjligheten att slutdeponera högaktivt kärnbränsleavfall i berggrunden

Efter en rad år av registrerande/karterande verksamhet vad gäller neotektonik, paleoseis-
micitet och geodynamik kunde vi 1988 lägga fram en integrerad analys och ett "recept" för
fortsatta, storskaliga studier av dessa, idag så brännande frågor med hänsyn till en tillför-
litlig slutdeponering av högaktivt kärnbränsleavfall i den svenska berggrunden enligt
KBS-metoden (Mörner et al., 1989; Mörner & Tröften, 1989).

(1) Vi noterar att:

Vi hävdar att:

(2) Vi noterar att:

Vi hävdar att:

(3) Vi noterar att:

Vi hävdar att:

SKN skall se till att forskningen kring hantering och förvaring av hög-
aktivt avfall bedrivs på ett allsidigt sätt.

att så inte skett och att kritisk, sig på observationsdata stödjande, front-
forskning vad gäller neotektonik och berggrundsstabilitet inte stötts,
hörsammats och släppts fram; snarare har det varit frågan om ett igno-
rerande och ett motarbetande - och ändå är aktuella observationer och
resultat numera väl förankrade internationellt.

vid granskningen av SKB:s forskningsprogram 1986 föreslogs (Göte-
borgs universitet, Stockholms universitet, Tekniska högskolan, NFR,
Sveriges lantbruksuniversitet, Statens naturvårdsverk, FRN, Avfalls-
kedjan) att särskilda medel borde avsättas för finansiering av till från
SKB fristående forskning.

vår forskning just representerar sådan fristående forskning ocb an-
drar detta som ett ytterligare skäl till att vårt forskningsprogram bör
stödjas och tillåtas genomföras.

tektonik, berggrundsstabilitet och scismicitet hittills behandlats på ett
synnerligen primitivt sätt i KBS/SKB-projektet och att för projektot posi-
tiva idéer fått expandera och tillåtas ta överhand på ett orealistiskt och
ovetenskapligt sätt (ovan pkt 1-2) och där kritiska åsikter och faltobser-
vationer undanhållits.

Sverige måste ha råd att hålla sig med en fri, obunden forskning där
resultaten och åsikterna kommer ur observationer och vetenskaplig
kunskap och att de personer som kommer att ta avgörande beslut i fram-
tiden måste ha rätt att ta del av alla aspekter i frågan.

Fig 8-2
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(1) En eller flera kapslar spricker i samband
med att nya sprickor och förkastningar uppstår i berget t.ex.
vid en stor jordbävning eller vid snabba temperaturväxlingar i
förvarets närhet.

En rent geologisk fråga

Har inte beaktats

(2) Success iv nedbrytning av kapslar

En teknisk och kemisk/fysikalisk fråga

Har beaktats och utretts

(3) Mänskligt intrång

En sociologisk-politisk fråga

Hax diskuterats och pratats om

Fig 8-3
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FRAMTID

Garantier 1977-80 (KBS)

OK
sluten förvaring

OK
många lämpliga

OK
inga problem

Läge/uppgift 1989 (SKB)

OK
sluten förvaring

ett par kandidater
mer kunskap behövs

många problem
mer kunskap behövs

Åsikt (1989) Mörner

geologiskt otillförlitlig
lita inte på berget!
varför inte öppen?

inga
Äspön direkt olämplig

förvaret torde inte
klara nästa istid

Perspektiv
för avfall

fritt fram för
produktion

föl] upp beslut minsta möjliga produktion
förvaring "öppef
ingen avfalls-import
ingen metod-export
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I Tönis Papps seminarium-skrivelse av 1989-08-08 läser vi på sid. 4:

I både dataunderlag och beräkningsmodeller för säkerhetsanalyser
föreligger osäkerheter. De kan bero på

stokastiska variationer i en parameter
mätfel
bristande förståelse
försummade processer

Till Papps ovan angivna osäkerheter vill jag foga:

tidsberoende variabler
(seismicitet, tektonik, permafrost, istider, etc.)

avsiktligt (?) negligerade variabler
(neotektonik, paleoseismicitet, glacialeffekter, etc.)

Till dessa senare osäkerheter hör variabler som måste klassas ha

"hög sannolikhet"
"svåra konsekvenser"
samt inte kunna passera några "acceptanskriterier"

Fig 8-5
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Så här säger Papp
Vad säger fältobservationer?

oo
en

4.5 FjSrrområde.

Geosfärens huvudroll är att ge en kemiskt och strukturell stabili-
tet i förvarets omgivning, en förutsättning för att långtidsfunk-
tionen skall kunna prognoseras pä ett realistiskt sätt. Därutöver
begränsar berget vattenomsättningen kring förvaret.

Stora rörelser är ovanliga i svensk berggrund, och de fall av
sena bergrörelser som konstaterats i samband med glaciationer har
visat sig vara knutna till tidigare etablerade sprickzoner. Genom
att välja kapselpositioner med hänsyn till existerande svagheter
i berget och genom att placera förvaret' så att det skyddas av
kända svaghetszoner kan risken reduceras för att bergrörelser
skall skära igenom förvaret och påverka kapslarna.

Typområdesundersökningar på ett tiotal platser i hela Sverige och
analyserna för KBS-3 rapporten visar att berggrunden på mänga
ställen i Sverige uppvisar de egenskaper som erfordras för att de
ur geologisk synpunkt skall vara lämpliga som förläggningsplats
för ett slutförvar. Studier sedan dess har förstärkt den uppfatt-
ningen. De borrkärnor som tagits upp utgör ett arkiv över de
påverkningar som skett alltsedan berget bildades inklusive de
senaste årmiljonernas upprepade glaciationer. De hydrogeologiska
mätningarna utgör naturens facit för den integrerade effekten av
alla dessa påverkningar. Det bedöms att en ytterligare glaciation
inte väsentligt torde förändra dagens bild av berget som säker-
hetsbarriär i ett slutförvar om förvaret placeras på ett djup som
undviker den högre uppsprickningen ner till 150 - 250 m:s djup.

Bergrörelser liksom glaciation är dock exempel på scenarier som
studeras vidare på många håll i världen, Sven i Sverige och på SKB.

Stora rörelser var regel ej undantag
vid slutet av sista istiden
Så är inte alls fallet. Mängd nya
sprickor och förkastningar.

En skrivbordsförhoppning som inte
stöds av observationsdata

Det har vi ännu inte sett någonstans

Detta är en direkt skynf mot geo-
logiskt vetande. Di glaciation torde
få för ett berggrunds förvar katastro-
fala följder

Dags att släppa in dem som verkligen
studerar och behärskar frågorna

Tönis Papp, 1989, p. 8

Fig 8-6



"Våra studier har påvisat möjligheten att omge avfallet med barriärer
där funktionen baseras på fenomen som är så väl integrerade i vårt
vetande att sannolikheten för att substansiella felaktigheter finns i vår
förståelse är mycket liten."

Tönis Papp, 1989, p. 9.

Den som skriver så, vet inget eller vill inte veta något om berggmndsrörelser,
paleoseismicitet och neotektonik.

Hur kan sådana data tillåtas negligeras?
De är ju av avgörande betydelse för hela metoden!

Jag hävdar, att det redan idag föreligger ett stort geologiskt observationsmaterial som
visar att det föreligger "substantiella felaktigheter" i den så kallade förståelsen.

Fig 8-7
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Under kommande 1 miljoi. år som helhet
torde 8 — 10 sådana ist, der inträffa

Fig 8-8



Framtidsutsikter

for ett högaktivt kärnfallsavlager förvarat på 500 m djup i det

svenska urberget enligt KBS: slutna förvaringsalternativ

ur geologiskt-geodynamiskt perspektiv

(1) Tiden före nästa istid, d.v.s. ca. 0 - 20.000 år in i framtiden

temperaturens effekter på berget

temperaturens effekter på hydrologin

extremt stora jordbävningar (ur rent slumpmässig synpunkt)

variationer i jordrotationen med effekter på stress/strain och seismicitet

(2) Tiden omkring l:a Framtida Istiden, d.v.s. ca. 20.000 -100.000 år framåt
Permafrost djupt ner i berget (500 m i Sibirien och Grönland idag) möter

lagrets värmealstring och skapar mycket stora temperaturgradienter
vilka ändras och förskjuts i takt med permafrost/glaciärutvecklingen.
Detta bör orsaka lokal sprickbildning och hydrologiska anomalier.

Landsänkning och landhöjning i samband med glaciationen (ca. 800 m
under sista istiden) skapar helt ny stress/strain-bild, både vad gäller
storlek och vad gäller riktningar.
I analogi med vad som hände efter sista istiden ger detta upphov till en
helt annan seismisk bild, både vad avser antal och storlek på jord-
bävningarna. Jordbävningar av magnitud 7-8 måste antas komma att
förekomma i stort antal.

Vid den inledande landsänkningen kommer geoidhöjningen att leda till
en hydrologisk upp-transport (på ca. 800 m).

Som helhet finns det ingen geologisk-geodynamisk grund för att kunna
förvänta sig att ett högaktivt kärnfallslager på 500 m djup i berget skall
kunna överleva l:a Framtida Istiden utan att skadas (spräckas) på ett
för en säker förvaring (biosfärens toxiska miljö) acceptabelt sätt.

(3) Tiden efter l:a Framtida Istiden, d.v.s. ca. 100.000 -1.000.000 år framåt

Under detta skede kommer ytterligare 7-9 istider att inträffa.
Meningsfulla prediktioner torde ha upphört redan i och med den l:a

Framtida Istiden.

Fig 8-9
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PERMAFROSTS nedträngande i berget under framtida kallperioder kommer att skapa mycket stora temperaturgradienter runt ett
berggrundsförvar, vilket i sig utgör en lokal temperaturanomali. Växlingar i temperatur och permafrostens djup ger upphov till snabba och
stora deformationer i temperaturgradienterna. Detta i sin tur finns det all anledning anta kommer att generera uppsprickning av berget
och kanske till och med utlösning av skalv.

777777777///////////

PERMAFROST
= istids början

3 km landis
= ISTID

00

(1) Avfallet på plats utgör en stor tempe-
raturanomali

1 \ /»V \V /
\ ''/' : -, \\> v

,.'«t _

W

(2) En istid börjar och permafrost träng- (3) Vid full istid täcks markytan av en c:a
er ned i berget. Detta skapar stora 3 km tjock landis.
temperaturgradienter. På Grönland Permafrosten stiger nu.
och i Sibirien når permafrost idag 500 Snabba gradientdeformationer sker (så
m ner i marken. ock vid avsmältningen).

Fig 8-10



The Stockholm area. Heavy lines denote major fault-lines that were active in
association with the deglaciation and peak rate of glacial isostasy. Stars and numbers
refer to sites discussed in the text The Stockholm esker is marked by dotted fields.
originally it must have been fed via the Skuru depression as illustrated by arrows. Line
AD represent ice marginal positions for intervals of about 20 years up to the deposition
of the distinct marker-varve -1073. The rhomboidlc large-scale network of postglacial
fault-lines is a new finding that concur with the ocunence of major selsmotectonic
events and deep-seated sources of dislocations. The following is inferred: (1) When the
ice stood at line B. there was a major seismotectonic event that made the Stockholm
esker change Its course by about 45" due to movements along the corresponding fault-line
and probably associated fracturing of the ice. (2) About 20 years later, at position C. there
was'a new event causing the whole esker system to Jump about 5 km westwards with
vertical dislocations in the rhomboidlc network of young faults. (3) Stlä another 20
years later, at position D. there was another major event as Indicated by
sedimentolog leal characteristics and Jfacturinng of the bedrock at sites 6 and 7 (Mömer.
1986) and probably with movements along the old, reactivated, E-VVfault zone.

Fig 8-11
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SEISMIC HAZARD

KBS analyzed a 20-year period
and made predictions for 105- l^years.

They claimed that maximum magnitudes of about 4 could only dislocate
the rock by a few cm.
Hence seismo-tectonics would have no effects on the
repository.

We realize:

We note:

(1) That the seismic energy release drastically changed
(decreased) at 1900-1910 AD.

(2) that the neotectonic structures observed in the fieid
call for earthquake magnitudes of about 7-8.

that the last yeat's seismic events are in wild contrast
to the predictions of KBS and SKB.

= 7-8

1900-1910

1983 105-106yrs

10,000 BP '

1955
1975

Fig 8-12
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ARV
till kommande generationer

BOJA eller BÖRDA?
En sluten förvaring innebär en boja

ingen valmöjlighet

ingen kontroll

ingen handlingsfrihet

En öppen förvaring innebär en börda

som måste förvaltas

och tas hand om

Fig 813
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Producerat högaktivt kämbränsleavfal! kan deponeras/förvarar enligt
två totalt olika metoder: sluten respektive öppen förvaring.

SLUTEN FÖRVARING

under grundvatten

tillsyningsfritt

del av berget

oåtkomligt

slutlig förvaring

högre

genomförd (KBS l-lll)

geologiska

Hydrologi

Kontroll

Åtkomlighet

Stängning

Tidsperspektiv

Pris

Metodutredning

Huvudproblem

ÖPPEN FÖRVARING

torrt

ständig kontroll

vid behov åtkomligt

stängt för intrång

kan flyttas vid behov

lägre

ej genomförd (ännu?)

sociologiska, politiska

Fig 8-14
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Paleogeofysik & Geodynamik
och

Stockholm Paleomagnetiska Laboratorium

Vi har haft ett konstruktivt och fint seminarium. Äntligen har vi fått en
dialog i väsentliga frågor. Det material som diskuterats under dessa dagar
måste nu leda till en mer nyanserad bild i problemframställningen från
berörda myndigheter samt till vissa förnyade/intensifierade forsknings-
insatser.

Jag noterar - icke utan viss tillfredsställelse - att man nu till sist tvingats
acceptera att stora jordbävningar och unga förkastningar och uppsprick-
ningar av berget är något som verkligen förekommit vid sista landisens för-
svinnande för c:a 10.000 år sedan och är något som kommer att återkomma
med Nästa Istid. Likaså noterar jag, att man nu är öppen for att beakta de
stora temperaturgradienter och snabba förskjutningar av dessa (ett perfekt
sätt att spräcka berg) som spontant måste uppstå runt förvaret (en tempera-
tur-anomali i berget) i samband med nedträngande permafrost vid Nästa
Istid.

Båda dessa effekter anser jag förödande för påståendet att vi kan åstad-
komma en säker sluten förvaring. I stället bör vi analysera och utreda någon
form av öppen förvaring där kontroll, åtkomlighet och reparationsmöjlig-
heter kan paras med tillfredsställande stängningsmekanism (DRD-metodcn
kan vara en lösning).

I övrigt hänvisar jag till bifogade diagram, speciellt sidan "Framtidsut-
sikter".

Saltsjöbaden 1989-09-07

Nils-Axel Mömer
Radsdocent i paleogeofysik och geodynamik
President INQUA Neotectonics Commission

Fig 8-15

B : Paleogeofysik & Geodynamik, 106 91 Stockholm, Sverige.

Nat. 08/16 47 25. Int +46-8 '$ 47 25. Fax: 08/34 58 08. Telex: 8105199 Univers
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VAD AR DET VI EGENTLIGEN TALAR OM?

En metod för berggrundsförvar ing

(1) som är så säker att man kan säga att "vi har löst avfallsfrågan" vilket kan
motivera mer eller mindre ohämmad produktion av avfall och kanske till
och med kärnkraftsutbyggnad och europeisk sopstation i Sverige.

eller

(2) som bara innebär bästa möjliga hantering av redan producerat avfall.
Produktionen av avfall bör avbrytas eller i alla fall begränsas till ett
minimum. Vi har alltså inte löst avfallsfrågan, bara gjort det bästa möjliga.
Vilken metod är då att föredra?

a) sluten (utan tillsyn, utan kontroll)
b) öppen (kontrollerbar)

Dessa båda situationer måste hållas skilda och får inte hopblandas som
ofta är fallet.

Att notera:

Berggrundsförvaring är en geologisk - ej teknisk - fråga. Som geolog kan jag
INTE lita på berget. Allt tyder på att ett slutet berggrundsförvar INTE skulle
kunna klara en framtida istid - som kominer om 20.000-60.000 år - utan att
skadas på ett katastrofalt sätt. Därför har vi självfallet INTE "löst
avfallsproblemet''. I den situationen kan vi bara göra "bästa möjliga" av redan
producerat avfall; och det är en öppen förvaring - där vi "inte litar på berget"
— med tillsyn och kontroll (och möjlighet för framtida positiva innovationer).

Fig 8-16



SESSIONER

B9 Session 1: Tiden fram till nästa istid

/. Grenthe (inledare och ordförande)
Med detta seminarium hoppas KASAM att kunna initiera och stimulera en
både inomvetenskaplig och tvärvetenskaplig diskussion. Denna hoppas vi
kunna åstadkomma genom att ha företrädare för forskarsamhället som
företräder olika discipliner och som kanske också företräder olika veten-
skapliga skolbildningar. Det är viktigt att få er bedömning av vilka som är
de centrala problemen. Det är också viktigt att få reda på varför ni har
identifierat dem som centrala.

För att kunna föra ett konstruktivt samtal kan det vara en fördel om man
kan identifiera områden, där en viss konsensus råder. På det sättet kan
man koncentrera energin till de områden där brytpunkten mellan olika
vetenskapliga åskådningar ligger och identifiera vari skillnaden ligger
mellan forskare A:s och forskare B:s bedömning.

Seminariet syftar inte till att diskutera vetenskapliga prioritetsfrågor - vem
som gjorde saker och ting först! Vi skall heller inte diskutera den operatio-
nella metoden, att starta, finansiera och administrera forskning inom de
områden som ni anser angelägna. Detta är också viktiga frågor men det är
inte det här seminariets uppgift att behandla de detaljerna.

Jag föreställer mig nu deltagarna har en översiktlig ide om principerna för
avfallsförvaring. Vi fick en genomgång i går av dessa. Ni representerar ett
stort antal specialiteter som kemi, geologi, biologi, materialvetenskap, sy-
stemteori m.m. Denna första session avser en diskussion av förhållandena
fram till den nästa istiden. I geologiska termer kan man förmodligen sam-
manfatta allt detta som nutid.

Hur stabila är de betingelser som råder idag? Kan man skatta osäkerhetsin-
tervall? Kan man identifiera kritiska processer eller barriärer? Vad kan
man säga om data och modeller? På vilken vetenskaplig grund vilar model-
lerna? Vilken kvalitet och vilken typ av ingångsdata kräver modellerna?
Ibland gör man "modifikationer", dvs man justerar en eller flera av parame-
trarna i en modell för att få Jen att stämma bättre med vissa mätresultat.
Hur blir det då med entydigheten av modellerna?

Detta var inte avsett att utgöra en strukturering av den kommande diskus-
sionen utan snarare en startpunkt. Nu är ordet fritt!

L. Nordström
Vilket tidsperspektiv diskuterar vi nu, är det 1000 år, 10 000 år, 30 000 år
eller? Alla dessa siffror förekommer i diskussionen. Vilken grad av säkerhet
har vi i de prognoserna? Vad är det vi skall gardera oss emot? Är det en
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mycket tidig istid? Det är ju bl.a. helt olika isotoper som dominerar i olika
skeden. Vad är det vi skall fixera?

J. Lundqvist
Jag vill göra ett påpekande med anledning av dispositionen av hela semina-
riet. Vad är det vi diskuterar egentligen med denna uppläggning i

- tiden fram till nästa istid
- nästa istid
- tiden därefter?

Vad är en istid egentligen? Jag kan hålla med om att vi måste utgå från
läget och de fakta som gäller idag. Men av dispositionen verkar det som om
vi skulle diskutera ytterlighetstillstånd. Tittar vi på vad vi vet om klimatut-
vecklingen eller miljöutvecklingen överhuvudtaget under kvartärtiden, så
kan vi vara överens om att vi nu är inne i en interglacial. Vi diskuterar den
och vi diskuterar glacialer, men detta är egentligen extremfall, det vet vi
från vår geologiska kunskap. Det är extremfall som omfattar mycket korta
tidsperspektiv på några få tusen år, kanske 10 000 år på sin höjd. Detta som
svar på Lars Nordströms fråga. Vad vi diskuterar nu är en period av omfatt-
ningen högst 10 000 år. I motsats till det ställs en istid, vad nu det är för
något. Det skulle jag vilja ha definierat. Det kan jag inte göra själv, men det
är en annan sak. En istid, en glaciation, som vi diskuterar den här, är ju en
ännu mer kortvarig historia med en omfattning av ett par tusen år eller sä.
Det "normaltillstånd" som vi egentligen borde beakta och som är viktigast
under de synpunkter som är aktuella här är något helt annat än både istid
och interglacialtid. Normaltillståndet är något däremellan ur både glacia-
tions-, miljö- och klimatsynpunkt, och om det tillståndet vet vi egentligen
alldeles för lite.

B. Eriksson
Det finns många olika uppskattningar av hur klimatet har varierat, men
det är ett faktum att det varierat mellan två olika jämviktslägen, mellan
istidsperioder och interglacialer. Istiderna har varat betydligt längre än
värmeperioderna. Istiderna har varat kanske 100 000 år och interglacialer-
na 10 till 15 000 år. Detta diagram (Fig 9-1) visar hur temperaturen varie-
rat under den senaste 850 000 åren. Om vi tittar mer i detalj på de senaste
350 000 åren med hjälp av analys av sedimentproppar, kan vi identifiera
4 stycken värmeperioder. De kommer med viss regelbundenhet, de är ca
10-15 000 år långa och man ser också att den långsiktiga trenden under de
senaste 4-6000 åren är mot lägre temperaturer globalt sett. Säkra värden är
framförallt de som man fått från isproppar i Antarktis.

Om vi extrapolerar den här trenden skulle vi kunna ha en istid här om
2-3000 år. Det är den tidsskalan det är fråga om. Man kan då fråga sig om
några mänskliga aktiviteter skulle kunna ändra på detta regelbundna mön-
ster för klimatvariationerna. Kan kurvan t.ex. helt plötsligt börja peka
uppåt igen? Det finner jag synnerligen osannolikt, eftersom man är tämli-
gen överens om att de faktorer som styr variationerna är de s.k. Milanko-
witchs variabler, dvs variationer hos jordaxelns lutning, excentricitet etc.
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PAST 850000 YRS
Air temperature inferred from ice volume

PAST 10000 YRS
Air temperatures.
Eastern Europe

PAST 1000 YRS
Mid • latitude temperature
Northern Hemisphere
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Air temperature for the Northern Hemisphere

Fig 9-1 Temperaturens förlopp under historisk tid på basis av paleoklimato-
logiska studier

Källa: Bolin B et al., The Greenhouse Effect, Climatic Change and
Ecosystems, J Wiley & Sons, 1986

Samtliga dessa astronomiska variabler pekar på en fortsatt avkylning.

Visserligen pratas det nu mycket om att man befarar en uppvärmning un-
der de närmaste 100 åren på grund av ökad växthuseffekt, men i detta
tidsperspektivet tror jag det i så fall endast är en parentes. Att det överhu-
vudtaget blir en uppvärmning globalt är inte alls säkert - det kan vara
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andra faktorer som gör att den ökande halten av växthuseffekt inte slår
igenom. Vi kan fa en ökad molnbildning på grund av en kraftigare avdunst-
ning från världshaven. Då märks ingen växthuseffekt. Vi kan fa ökad vulka-
nism, som leder till lägre temperaturer och det kan vara variationer i solens
aktivitet som gör att det inte blir någon tillfällig värmeperiod under de när-
maste 100 åren. Min uppfattning är att vi med ganska stor sannolikhet be-
finner oss i slutet av en sådan här värmeperiod och att vi inom några tusen
år åter kan befinna oss i ett skede då isar, snötäcken och permafrost breder
ut sig över delar av norra halvklotets nordliga latituder.

L. Nordström
Jag vill kommentera den bilden Du visade, vilket jag även gjort i mitt inled-
ningspapper. Jag gjorde en liknelse mellan Pohlmans väderprognoser och de
här temperaturkurvorna. Är det inte ungefar som junitemperaturen som far
upp och ned? Alltså lika oregelbundet. Något mönster - kanske - men väldigt
mycket stokastiskt. Jag tycker man skall ha det i bakhuvudet. Detta är för-
lopp som vi inte så lätt kan få grepp om. Jag tror att ni i era klimatmodeller
har 15 olika faktorer, varav några är de nämnda astronomisk-geometriska.
Men det finns en rad andra variabler. Jag vet inte, om ni har med variatio-
ner i solstrålningen annat än elvaårscykeln.

Jag för min del vill konkludera att vad vi pratar om i den här sessionen är
1000 - 2000 - 3000 års perspektiv.

W. Karlen
Först vill jag visa denna kurva (Fig 9-2) som visar variationen i syre 16/
syrel8 halten i fossiler från djuphavssediment, som klart visar att den här
periodiciteten på ca 100 000 år är något som pågått under mycket lång tid
och är relativt stabil. Samma typ av mönster har kunnat påvisas i bl.a. is-
kärnor, som Bertil Eriksson just visade. Det innebär att det är absolut risk-
fritt att säga att det här är ett mönster som återkommit och som kommer
att återkomma i framtiden. Vi kan vara helt säkra på den saken. Det finns
också en mycket klar teori, som förklarar en stor del av periodiciteten. Inte i
detalj på något sätt men de stora dragen i det hela. Det är den s.k. Milanko-
vitchs teori, som bygger på variationer i jordens avstånd och läge i förhål-
lande till solen. Det är tre cykler som har perioder på ca 20 000, ca 40 000
och ca 100 000 år. En av cyklerna kan ev. vara sammansatt av två. Från
detta material har man gjort prognoser. De som visas på denna bild
(Fig 9-3) har gjorts av Berger år 1981, och de anses vara ganska goda. Bild-
en visar att vi nu befinner oss i en interglacial. Vi går snart in i en glacial
period, men man har nu, efter nya beräkningar, kommit fram till att det är
inte en glacial utan en interstadial typ av klimat, vi kommer att gå in i. Och
den kommer att vara under en ganska lång tid - 60 000 år eller så. Det
kommer alltså att vara just den typ av klimat som Jan Lundqvist nämnde,
som ligger mellan istid och interglacial. Vi får alltså en betydligt lägre tem-
peratur än nu, dock icke så låg att vi får istäcke över hela Skandinavien.
Det är mycket osannolikt att det skulle bli ett så stort istäcke.
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Fig 9-3 Long-term climatic variations over the past 400 000 years and
prediction for the next 60 000 years. Crosses represent the d'*0 deep-sea cores
from Hays et al., 1976. Full line is the climatic simulated by the auto-regres-
sive insolation model. Extrapolation into the fufture is based on results from
both ACLIN and INCL1N (auto-regressif) models: the high frequencies
smoothed out INCLIN values for the future by the persistance predictor
d'nO(t3 ooof have been reconstructed from ACLIN results.

Källa: A. Berger, Climatic Variations and Variability: Facts and Theories,
1981

B. Hubendick
Låt mig redan nu få framföra något inopportune! Det bra att från början få
med även vissa andra aspekter i perspektivet. Vi talar här om klimatologi,
geologi och korrosionsforskning men det gäller ju hur man kan ta hänsyn
till detta i en framtid. Vi utgår hela tiden ifrån att det finns människor un-
der denna framtid, annars är det hela rätt ointressant. Tillämpningen av
allt detta hänger ju på människorna och i vilken situation de befinner sig i
framtiden. Det blir ungefär 90 miljoner fler människor varje år på jorden.
De försörjer sig i stort sett på jordbruk på en jord som minskar med
24 miljarder ton per år, ungefär motsvarande veteodlingsdistriktet i
Australien.
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Sjunkande grundvattennivåer och försaltning av bevattnade åkerarealer
bidrar också till att hela tiden sänka systemets "carrying capacity". Då frå-
gar man sig vilken situation mänskligheten lever i i 50-årsperspektivet.
Kärnkraften här i landet skall vara avvecklad, men hur är motivationen då
hos människorna att anstränga sig, att kosta på resurser för att tillämpa
alla dessa forskningsresultaten. Jap tycker man måste ha med den aspekten
också, hur beklagligt detta än är.

/. Grenthe
Låt mig på det här stadiet få göra en kort sammanfattning. Om man tittar
på den typ av modeller och beskrivningar som återkommer i de tekniska
lösningar som förslagits för förvaring av kärnavfall, så ingår ju komponen-
ter av kemi, hydrologi etc. Man föreställer sig alltså att transport av de
toxiska ämnena från förvarsplatsen upp till biosfären sker via vatten. Man
försöker beakta transportvägar i geologiska medier. Man försöker att disku-
tera hydrologi, kemi, retentionsmekanismer, korrosionsmekanismer etc. Det
finns alltså en koppling mellan alla dessa faktorer.

Det finns också en koppling mellan dessa faktorer och de klimatfaktorer
som öar diskuterats här. Det intryck jag fick av våra klimatforskare är att
man har en hygglig uppfattning om de teorier som styr de långsiktiga kli-
matvariationerna. Jag fick också klart för mig att man i en nära framtid
(dvs en framtid utan någon nedisning) kan få väsentliga variationer i klima-
tet, jämfört med vad vi har nu. Vad kommer dessa klimatvariationer att ha
för effekt? Kommer man att få större områden med permafrost? Kommer
man att ändra nederbördförhållandena drastiskt? Ändras den hydrologi ska
situationen i Sverige? Kan den typen av bedömningar göras?

J. Lundqvist
Ordföranden tittar uppfordrande på mig, så jag skulle bara vilja svara "ja"
på det nyss ställda frågorna!

Jag bad egentligen om ordet för att kommentera Wibjörn Karlens klimat-
kurva. Den illustrerar ganska väl vad jag försökte säga tidigare, nämligen
att de varma och de kalla perioderna är relativt obetydliga. Normaltillstån-
det är någonting mitt emellan och vad vi framförallt borde diskutera är vad
som händer då, vid ett normaltillstånd i klimathänseende. Hur ser det ut?
Har vi permafrost? Hur kallt är det? Hur sei de hydrogeologiska förhållan-
dena ut? Och framförallt - var har vi isen? Personligen skulle jag gissa att
vi kanske har en iskant någonstans kring mellansverige i "normaltillstån-
det", men det säger jag på intuition. I själva verket vet vi ingenting om
detta!

D. Dyrssen
Jag läst? Lars Nordströms papper i går kväll med stort intresse och det är
en sak som framförs där, nämligen att man inte kan lita på solen. Den kan
plötsligen t.ex. minska sin utstrålning. Jag får ofta frågan: Hur säker är
Golfströmmen? Där finns en mycket bra beräkning som bygger på värmeba-
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lansen för Nordatlanten. Nordatlanten är helt beroende av hur mycket
värmeenergi som tillförs tropikerna, dvs området mellan vändkretsarna,
alltså syd om latituden 25 grader nord. I beräkningen visas att det bildas ett
varmt lätt vatten, som flyter ut ovanpå det tyngre kalla vattnet. Genom
jordens rotation får vi sedan Golfströmmen och en motsvarande ström i
norra Stilla havet. Att strömmarna ser lite olika ut beror på rent geografi-
ska skäl. En liten vattenmängd kan tränga långt norrut i Norska havet
medan geografin är annorlunda i Stilla Havet. Om det är så att solenergi-
instrålningen faktiskt kan minska, kommer detta värmetillflöde till norra
Atlanten att minska och vi får en drastisk klimatförändring. Om man över-
huvudtaget skall intressera sig för denna fråga, måste man ha en relativt
säker uppfattning om solaktivitetn och om hur den varierar med tiden.

W. Karlen
Det finns gott om empiriska data som visar att Golfströmmen faktiskt änd-
rar läge precis som nyss antyddes och att detta sannolikt är orsaken till
istiderna. Vad gäller solstrålningen har det kommit fram ganska mycket
data på senare tid som tyder på att det verkligen sker variationer. Men då
skall vi komma ihåg att dessa variationer är väldigt små, mindre än en
procent eller rentav mindre än en tiondels procent. Sådana variationer är
inte oväsentliga för väder och klimat på kort sikt, men däremot är det knap-
past detta som styr de stora variationerna som leder till istider, utan det är
de Milankowitchska förändringarna, som kopplas till havsströmmarna.

G. Jacks
Jag vill fråga Wibjörn Karlen om klimatscenariet, som han visade upp. Vad
kominer det att innebära i form av havsvattennivåförändringar. Får man en
förändring på några tiotal meter, så kommer det att påverka både grund-
vattenomsättning ch grundvattenkemi i väldigt hög grad. Det kan tillföras
svavel i form av sulfat och det kan tillföras organisk substans.

W. Karlen
Det är en svår fråga naturligtvis. Om man antar att temperaturen sjunker
ungefär 5 grader under den här första perioden med mellanistidstyp-klimat,
vilket är en realistisk uppskattning från empiriska data, så torde ganska
stora ismassor byggas upp på kontinenterna. Det torde sänka havsytan med
någonting av storleksordningen ett par tiotal meter. Detta är en ganska
osäker uppskattning, eftersom en hel del feed-back effekter, som är svåra
att uppskatta, är involverade. Sen kommer då belastningen från isen i vårt
område att förorsaka en nedpressning av berggrunden, som gör att vi för-
modligen på sikt snarare upplever det hela som en havsytehöjning än en
sänkning. Det kanske Jan Lundqvist kan komplettera, eftersom han sysslat
mer än jag med denna typ av frågor.

J. Lundqvist
Det kanske jag inte har gjort, men de parametrar som frågades efter här,
vatteninträngning, havsytenivå etc, är i mycket hög grad beroende av den
faktor som jag tidigare betecknade som "ganska okänd", nämligen hur stora
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ismassor får vi på kontinenterna under normaltillståndet. Det är en väldigt
viktig faktor i detta sammanhang, som vi vet mycket lite om. Det finns vissa
idéer. Jag har även själv idéer men jag vill inte vara så förmäten att jag vill
påstå att vi därvidlag vet någonting med säkerhet. Det är ett stort fråge-
tecken.

B. Hubendick
Vi talade om havsnivåförändringar nyss. Eftersom denna session gäller
tiden fram till nästa istid, är det väl egentligen intressantare att diskutera
följder av en ev. växthuseffekt i det avseendet? Här behövs en komplette-
ring.

E. Mattsson
Jag vill ta upp ett handfast, jordnära problem som gäller kopparkapseln. Si-
tuationen är den att man baserar sig på termodynamiska överväganden om
vilka reaktioner som är möjliga, när det gäller kapselns korrosion. Det har
kastats visst tvivel över den här termodynamiska grunden. En forskare vid
KTH - Gunnar Hultquist - har gjort experiment som visar att koppar skulle
kunna korroderas av rent vatten under vätgasutveckling. Detta strider mot
termodynamikens lagar, som de ser ut idag och allmänt är accepterade inom
den vetenskapliga världen. Hultquists resultat blev därför inte tagna på
allvar till en början, men vissa institutioner har tagit dessa experiment som
grund för en osäkerhet i bedömningen och menat att Hultquists resultat
trots allt skulle ha en vetenskaplig grund. Därför har det gjorts försök att
verifiera att termodynamiken gäller och att koppar inte kan korrodera
under vätgasutveckling. Det har gjorts en stor undersökning i Schweiz, som
visar att det inte blir spår av någon vätgasutveckling när koppar exponeras
för vatten. Även på Grenthes institution på KTH har man giort sådana
försök med samma resultat.

Slutsatsen är alltså att de gamla termodynamiska lagarna gäller. Vi har
ännu inte hört Gunnar Hultquists reaktion på dessa senare försök. Han är
för närvarande i Singapore och har troligen ännu inte tagit ställning till
dem. Men såvitt jag vet, har han inte varit intresserad av att själv upprepa
sina försök och försöka hitta något fel i mätningarna. Därför får man väl
anse att den frågan åtminstone för tillfallet är utagerad. Vi får tills vidare
betrakta Hultquists sensationella upptäckt som ett experimentfel, som man
inte längre behöver seriöst ta fasta på.

Uppskattningar av kopparkapselns korrosion i det mycket långa tidsper-
spektivet grundar sig på att termodynamiskt kan det i princip bara ske två
reaktioner mellan koppar och den omgivande jordfuktigheten. Den ena är
kopparens oxidation med syre, som kan ske under inledningsskedet av
förvaret. När sedan allt syre är förbrukat i förvarets omgivning, kan redox-
potentialen sjunka till mycket låga värden i omgivningen och då blir en
annan reaktion möjlig, nämligen den med sulfid. Beräkningarna av kap-
selns korrosion har därför baserats på vilka mängder av korrodanter som
kan tillföras kapseln - syretillförseln i inledningsskedet och sulfidtillförseln
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i ett senare skede. På basis av dessa tillförslar, som kan beräknas, har man
sedan beräknat medelkorrosionshastigheten.

Detta är en enkel logik, tycker man. Det kan dock finnas ett par oklara
punkter i detta.

För det första kan man fråga sig: Det här genomsnittliga angreppet som
man far fram, kommer det att ske i form av en jämn avfrätning eller kan
det bli en del djupare frätgropar, som kan leda till läckage hos kapseln, trots
den tjocka kopparväggen. Gropfrätningstendensen är viktig att klarlägga.
Vi har en uppfattning om gropfrätningstendensen för koppar i syrehaltig
miljö. Det finns indikationer på och belägg för att gropfrätningstendensen,
minskar med exponeringstiden. Men man vet ganska lite om gropfrätning-
stendensen under sulfidangreppets skede. De är en sak som man behöver
mer kunskap om. Vi har gjort en del inledande försök vid Korrosionsinstitu-
tet och efter vad vi kan se så minskar gropfrätningstendensen när man
kommer till miljön med låg redoxpotential och inverkan av sulfid. Det tycks
alltså vara lugnande besked att vänta på den punkten. Man tycks inte få
någon ökning av gropfrätningstendens i det långa loppet, men det finns
fortfarande en viss osäkerhet så det behövs ytterligare experiment för att
verifiera att det verkligen förhåller sig så.

Beräkningarna av medelfrätningen grundar sig på beräkningar av syre-
respektive sulfidtillförsel och man har då utgått från att den tillförseln är
konstant i tiden. Man kan naturligvis fråga sig om detta är ett riktigt anta-
gande, eller om transportmekanismerna kan ändra sig i det långa loppet.
Detta kan också noteras som en viss osäkerhet, och även på den punkten
kan ytterligare mätningar behövas för verifikation av antagandet.

/. Grenthe
Innan vi går in på den tekniska diskussionen som Einar Mattsson drog upp
här, så kommer Lars Nordström - misstänker jag - at* ta upp en vetenskaps-
historisk analogi med fallet Hultquist, låt oss kalla det den revolutionäre
forskaren som bryter sina åsikter mot det vetenskapliga etablissemanget.
Detta är ju alltid ett problem - och ett problem som det är viktigt att vi dis-
kuterar här - hur nya teoribildningar skall kunna komma fram och identi-
fieras i vetenskapssamhället, som ibland är mycket konservativt.

L. Nordström
Jag hade egentligen tänkt ta upp några helt andra saker, men låt oss ta
detta först.

Även ett försök som avviker är alltid intressant, t.o.m. om det är på grund
av ett experimentfel. Man bör inte släppa en sådan sak utan man skall noga
analysera vilka agenter som var med och söka efter en förklaring till att det
gick snett. Det kan ju vara en agent som även finns med i det reella system-
et.
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I går visade Tönis Papp en bild där det stod

korrosionsforskning 30 år
Kronans kanoner 200 år
arkeologiska fynd 1000 år

Den bilden vill jag att ni tänker igenom lite mer. Kronans kanon har legat i
viss form av sediment. När man sen läser om hela systemet så ser man att
man kanske skall rekommendera berggrund som har salt vatten. Då stäm-
mer det kanske inte längre med "Kronan". Man kanske får salt som når
kopparmaterialet ganska tidigt. Dessutom - när vi kommer till det läget då
vår berggrund trycks ned av nästa stora is - kan vårt hav ha en helt annan
salthalt (jfr Yoldiahavet).

Betr. de arkeologiska fynden vill jag framhålla att det är väldigt farligt att
ta argument från en annan vetenskap. Arkeologin är inte ute för att studera
korrosion - den är ute för att studera kulturer! Nu har man hittat en del
kopparverktyg i Persien, som har väldigt lite gropfrätningar. Då kan jag
koppla det till en annan gren av arkeologin, som försökt studera kulturerna
i centrala Europa. Där har man mycket stora kopparbrytningar, som är
mycket tidiga - mer än 2000 år gamla. Då säger man att här har varit en
kopparkultur - liksom i Persien - men från denna kultur finns ingenting
kvar. Allt är förlorat. Då kan vi misstänka att kopparverktygen från den
tiden har hamnat i jorden, men där har de inte kunnat motstå korrosion-
angrepp utan har förbrukats. Men i en annan miljö i Persien har koppar-
verktyg överlevt till idag. Det är alltså farligt att ta till en vetenskap som
inte utvecklat sig i avsikt att ge svar på våra frågeställningar om koppars
korrosion under olika betingelser.

E. Mattsson
Jag tycker inte att man skall dra alltför stora växlar på studier av arkeolo-
giska artefakter. De har legat under förhållanden som inte är representati-
va för de betingelser som kommer att råda i förvaret. Vad som är intressant
med artefakter är att de skulle kunna visa på korrosionsfenomen, som skul-
le kunna förekomma i det väldigt långa tidsperspektivet som vi inte har så
stor erfarenhet av. Finns det nya speciella korrosionstyper, som skulle kun-
na förekomma i det mycket långa tidsperspektivet? Det skulle kunna kom-
ma fram vid ett studium av artefakter. Däremot kan man nog inte alls ta
fasta på korrosionshastigheter och gropfrätningstendenser som finns hos
artefakter, eftersom dessa inte har legat under representativa förhållanden.

L. Nordström
Jag noterade att sulfidfaktorn nämndes och det är bra. I sammanfattningen
av etikseminariet (som skrivits av Anne-Marie Thunberg) faster man - i den
etiska bedömningen - ganska stort avseende vid två saker, nämligen natur-
material och flerbarriärsystem. Flerbarriärsystem skall vi diskutera senare.
Vad gäller naturmaterial framhålls det att gedigen koppar finns i naturen.
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För flera år sedan fick jag av en tillfällighet information om de fyndigheter-
na, som är väldigt speciella. De är väl en sulfidmalm som ligger över eller
bredvid en porös bergart. I den senare har det runnit ned och reducerats till
gedigen koppar. Mitt intryck (som jag även redovisar i mitt inledningspap-
per) är att det där är en anomali. Det är ett undantag. Det är inte kopparns
normaltillstånd, om man nu kan tala om ett sådant. Normaltillståndet är
sulfidmalm. Då drar detta undan en del av slutsatserna i etikrapporten.
Här har vi alltså skickat över en signal till en etiker, som uppfattas på ett
väldigt genuint sätt: "Det är naturmaterial". Men så är det inte, så enkelt
var det inte. Detta med sulfid är alltså en ganska väsentlig sak, som inte får
"filtreras bort" när materialet fors över till andra grupper for bedömning.

A-M. Thunberg
Jag känner inte igen den bild du ger från sammanfattningen från semina-
riet om etiska bedömnirjar. Lars Nordström måste precisera varifrån han
fått det han tar upp om naturmaterial i sammanhanget. Det finns i så fall i
den stora rapporten, som skrivits av forskarna, och ingår inte i det etiska
resonemanget. Här verkar ha blivit en sammanblandning av etisk bedömning
och faktabakgrund. Det är farligt att göra sådana sammanblandningar.

/. Grenthe
Jag vill haka på frågan om sulfid, som appellerar till mig som kemist. För
att aktivera kemisterna i församlingen, vore det intressant att be om er
bedömning av möjligheten att på basis av kemiska kunskaper kunna göra
långtidsutsagor av materialegenskaper typ korrosion på grund av sulfid.
Här har diskuterats termodynamik i samband med en kontroversiell publi-
kation. Termodynamik är ju en relativt gammal vetenskap. Kan den betrak-
tas som tillräckligt väl etablerad för att tjäna som bas också for utsagor
långt in i framtiden? Kemister brukar ibland även diskutera dynamiska
processer. Sådana kan vara viktiga i samband med korrosionsfrågor. Den
typen av processer är svårare att beskriva. Är kunskapsläget tillräckligt
gott för att man skall kunna göra utsagor om korrosionegenskaper under en
längre tidsperiod? Under denna session menar vi med lång tidsperiod ett
antal tusen år. För materialprovare och materialmänniskor är det ju en
mycket lång tidsperiod. Normal materialprovning brukar sträcka sig över
perioder på högst 10-20 år.

J-O. Liljenzin
Jag vill komma in med en liten passus. Det är farligt att diskutera korrosion
av koppar isolerat från den omgivningsmiljö kopparn befinner sig i. Natur-
ligtvis kan vi korrodera koppar om vi har salpetersyra på den, det är helt
klart. Vad vi pratar om här, är koppar som är skilt från omgivningen med
ett lerlager. Sen finns det grundvatten, som förmodligen rör sig genom det
här systemet. Den viktiga begränsningen här ligger kanske inte i korro-
sionshastigheten utan i materialtransportkapaciteten. Hur lång tid skulle
det ta, även om kapseln skulle lösa sig snällt och prydligt, att flytta kopparn
från platsen, så att det kan gå hål i kapseln? Det kan vara den kritiska
punkten, oavsett hur fort korrosionen sker.
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D. Dyrssen
Jag hade anledning i samband med studier av den marina svavelkemin att
titta på de termodynamiska konstanter som finns tabellerade. I det föredrag
som jag höll då, tog jag fram tabellerna för de s.k. kritiska konstanterna och
strök över ungefar hälften av alla konstanter. Dessa är fel, helt enkelt av
det skäl att man haft en felaktig siffra på protoniseringen av sulfidjonen.

När man började med korrosionforskning i Göteborg, var man väldigt entu-
siastisk över att man hade metoder att studera vad som fanns på ytan. Där-
ifrån drog man slutsatser om det kemiska korrosionsförloppet. Sen visade
det sig att det var något som inte stämde och man lade om undersöknings-
tekniken. Då fann man t.ex. att korrosion som föranleddes av svaveloxider
katalyserades av kväveoxiderna. Men man fick aldrig någon deposition av
något nitrat, därför hade man missat det förloppet. Detta kan vara en
tankeställare.

Ett annat förhållande, som man får förmoda kommer att ändras, är att
grundvattnet kommer att innehålla mer sulfat, mer nitrat och mer organi-
ska ämnen i framtiden. Vi har på skoj undersökt vatten från Kallviks källa i
Göteborg och där hittar vi alla möjliga oljeprodukter, vilket klart visar att
grundvattnet är påverkat av människan. Konsekvenserna av sådana för-
ändringar i grundvattnet bör naturligtvis undersökas.

Givetvis måste vi ha ett förvar och det gäller att utforma detta på bästa sätt
efter vår tid förmåga.

/. Grenthe
Jag vill ställa en direkt fråga till David Dyrssen beträffande de förändringar
i de nuvarande betingelserna som du tar upp. Kan man uppskatta ett osä-
kerhetsintervall för dessa förändringar? Har man någon uppfattning om
hur långt ned dessa förändringar kan gå? Är det huvudsakligen processer
som sker på ytan eller sker de på större djup? Har man någon typ av för-
ståelse för de mekanismier som reglerar förändringarna? Jag föreställer mig
att en del av det material som tillförs kan fixeras med kemiska proceser på
ytor etc.

D. Dyrssen
Vad man ser av IVLs undersökningar är att markens förmåga att behålla
kvävet håller på att minska. I Tyskland, där situationen är värre än här hos
oss, har man redan överskridit gränsen och där läcker numera inte bara
sulfat utan även nitrat igenom och orsakar grundvattenproblem.

Vad gäller storleksordningen av förändringar, så bör man nog rikta den
frågan till gruppen på IVL. Men pH-förändringen är klarlagd och vad jag
hört så har man kommit till uppfattningen att marken i Sverige börjar bli
kvävemättad.
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/. Grenthe
Är det din bedömnig att man har en grundläggande förståelse av de proces-
ser som sker - att man åtminstone har ett rudiment till en vetenskaplig
grund för förståelsen? Givetvis måste man även ha en mängd data relatera-
de till urbaniseringen etc.

D. Dyrssen
Visst har man en ganska bra grundläggande förståelse av både förlopp och
geografisk utbredning, men det finns ett stort behov av att fortsätta forsk-
ningen och att fortsätta att studera utvecklingen på detta område.

K. Cederwall
Det långa tidsperspektivet ger anledning till en hel del reflexioner. Jag för-
modar att det är rätt att säga att mänsklighetens förmåga att hantera mil-
jöfrågor av regional och global karaktär är rätt begränsad. Vi rör oss i de
inledande sekunderna av ett långt tidsperspektiv. Det är antagligen så att
det miljöstrategiska tänkandet ännu inte är utvecklat. Vi kommer framöver
att ha en annan syn på hur man skall hantera de svåra miljö- och resursfrå-
gorna. Det vi nu diskuterar är en hanteringsmiljöfråga, som innehåller gan-
ska många villkor, som styr vårt tänkande och vårt handlande. Även på det
vetenskapliga området är vi vana vid att ha sådana restriktioner i vårt ar-
bete, men det som stör mig lite är att vi ännu inte har lärt oss att hantera
olika miljöfrågor på ett likartat sätt, att vi inte lärt oss att integrera det här
resurstänkande, och kanske framförallt i det här fallet att vi är så avvisan-
de till internationell samverkan. Jag menar då inte forskningssidan, för där
är det samarbetet väl utvecklat, utan vad gäller lösandet av dessa problem.
Det känns konstigt att begränsa sig till blågula lösningar, när man skall
hantera problem som sträcker sig många tusen år fram i tiden.

B. Allard
Ämnen som går ut i marken från avfallsprodukter, korrosionsprodukter osv,
transporteras i miljön. De befinner sig i en kemisk miljö, som betingas av
vattenkemiska processer - pH, redoxpotential m.m. är viktiga faktorer. Den
här miljön är mycket betydelsefull för transporthastigheterna. Hur snabbt
förflyttar sig ämnen från förvaret? Här måste då rimligen klimatförändring-
ar komma in. Man kan säga att vi har ett frågetecken där. Vad händer med
klimatförändringarna? Vad är deras betydelse för den lokala kemin i mar-
ken?

Nu är man dock inte helt vilsekommen i det här avseendet, tycker jag. Vi
har en god förståelse för processerna. Vi förstår hur ämnen rör sig och vilka
reaktioner som styr deras interaktion med fasta faser, fixering på geologi-
ska material etc. Den kvalitativa förståelsen finns alltså. Vi kan i vår nuva-
rande natur se alla upptänkliga klimatbetingelser representerade och vi har
alltså ett facit i naturen. Vad händer i ett kallt klimat, i ett varmt klimat, i
ett vattenmättat område, i ett tvåfassystem, i ett gasflöde etc. Vi kan obser-
vera naturen och vi kan även i laboratorier och i fältförsök simulera alla
tänkbara betingelser. Det gör att vi faktiskt kan förutsäga värsta tänkbara
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fall. Vi kan isolera vilka parametrar som betyder något på lång sikt. Vi kan
"reducera bruset", dvs ta bort oväsentliga kemiska parametrar. Denna för-
ståelse har vi faktiskt. Vi kan inte i alla lägen kvantifiera, men vi har den
kvalitativa informationen. Det finns dock en komplikation, som jag tycker
man måste peka på: Naturen är icke i jämvikt! Det gör att mycket av de
termodynanr ska argumenten faller. Vi kan inte räkna term odynamiskt, för
vi når inte jämvikt. Naturen rör sig hela tiden åt något håll. I de flesta fall
är förändringarna långsammare än man skulle kunna förvänta, vilket är
gynnsamt för oss.

Det finns ett annat argument man också måste peka på, nämligen de snab-
ba, plötsliga förändringar som helt ändrar de kemiska betingelserna, kata-
strofer av någon sort. Då börjar man plötsligt med ett nytt system. Då får
man alltså gardera sig genom att försöka beräkna vad som sker under dessa
extrema betingelser. Även där är kunskapsbasen hygglig.

L. Nordström
Jag vill gärna anknyta till den kommentar som gjordes beträffande att man
inte skall se kopparkapseln isolerad utan kopplad till bentonitbarriären. Nu
får jag vara lite stygg! På det där sättet får man inte argumentera! Man kan
inte samtidigt säga att man har ett flerbarriärsystem med fyra av varandra
oberoende barriärer och sedan säga att man skall koppla två av dem.

JO Liljenzin
Det var inte min avsikt att förstöra flerbarriärkonceptet i KBS 3, men vi
måste försöka vara realistiska när vi räknar på det här. Har vi lagt bentonit
runt kopparkapseln, kan vi inte tänka bort den och låta kopparn reagera
utan den. Det är också orealistiskt.

L. Nordström
Då har man i så fall reducerat antal barriärer från fyra till tre!

J-O. Liljenzin
Lars Nordström vill alltså att vi skall betrakta kopparkapseln utan bento-
nitbarriären men med berg och grundvatten närvarande. Det innebär ju i
sin tur att man har två andra barriärer kopplade! Om jag skall dra Lars
Nordströms resonemang extremt, skall man alltså betrakta varje barriär
(t.ex. kopparkapseln) placerad i vakuum! Är det så han har tänkt sig?

E. Mattsson
Det där med att man skulle förlita sig på kinetiska hämningar i själva kor-
rosionsreaktionen tror jag man kan glömma. I det långa perspektivet tror
jag inte att man kan basera sig på hämningar i själva korrosionsreaktionen.
Däremot var det väldigt tänkvärt att få höra om de ändringar i grundvat-
tensammansättningen, som kan tänkas ske genom försurningen, alltså att
sulfat och organisk substans skulle öka. Organisk substans är ju mat för
bakterier och bakterier kan reducera sulfatet till sulfid, som i sin tur är en
korrodant för kopparkapseln. Så på så sätt skulle en försurning av miljön
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kunna leda till ökad korrosion av kapseln. Sensmoralen blir då att man vid
val av fbrvaringplats måste ta hänsyn till detta, så att man ej väljer forsur-
ningskänslig mark.

/. Grenthe
Bert Allard gav en ganska optimistisk bild vad gäller kemins möjligheter att
kvalitativt och ibland också kvantitativt beskriva de komplexa system och
processer som vi här har att göra med. Säkerhetsanalyser och och annat
underlagsmaterial som presenteras för myndigheter består av ett antal
olika bitar, som avser kemi, hydrologi etc. Man ger numeriska värden och
osäkerhetsintervall, som skall vara underlag för bedömningar. Här kommer
vi in på möjligheten att göra utsagor om den här typen av beräkningar är
korrekta. Jag vill höra med Bert Allard beträffande den vetenskapliga grun-
den för modeller. Kan du utveckla vad du tror om entydigheten? Det räcker
ju inte med att man har ett system och att man lyckas att beskriva detta
med ett antal parametrar. Man vill ju sedan också ha en uppfattning om
systemets egenskaper. Man vill kunna räkna på systemet utanför det angiv-
na området och man vill veta: Är det här systemet stabilt, är modellen enty-
dig?

B. Allard
Vi har två problem här. Det ena är input till modellen i form av parametrar
som beskriver fenomenen och processerna. Det kan vara kemisk information
om processer. Det andra är transportberäkningen, dvs man beräknar hur
ämnen förflyttar sig. Min uppfattning är att kemisk input (parameterinput)
ligger ett steg före, dvs vår kunskap om processerna ligger längre fram än
vad modellerar-ansatserna gör. Modellerandet är en ganska sen vetenskap i
detta sammanhang och det återstår mycket att göra. Jag tycker man ser en
successiv utveckling mot allt bättre modeller under den senaste tioårsperio-
den. Problemet är tidsaspekten, att modellera för framtiden, att prediktera.
Jag har inget bra svar på frågan. Men hittills har vi upplevt en ständig
förbättring av modellerna. Här måste man gå på naturliga analogier, man
måste se i naturen och försöka hitta ett facit, se om de modellansatser man
ställer upp passar med vad man ser i naturen. Däremot är, som sagt, input-
informationen i form av kemiska processdata relativt god.

L. Nordström
Jag skulle vilja be Bert Allard bekräfta en sak. Om jag förstod rätt så kunde
du inte vara säker på termodynamiken. Då antar jag att du inte menar
termodynamikens lagar utan förutsättningarna för de termodynamiska
reaktionerna. Ordf. tog inte med detta i sin sammanfattning av vad Allard
sagt. Detta är ju helt korrekt. Vi känner de termodynamiska lagarna, men
förutsättningarna för termodynamiken behärskar vi inte. Är det rätt upp-
fattat, Bert Allard?

B. Allard
Vad jag menar är att de termodynamiska lagarna gäller vid jämvikt. Det är
ett sluttillstånd vi beskriver. Vi når sällan det sluttillståndet, eftersom
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naturen ej är i jämvikt. Det är hela tiden en reaktion som går åt något håli.
Det var det jag ville säga.

/. Grenthe
Jag kan komma med en liten komplettering här. Kemister brukar ofta - när
man diskuterar kemiska reaktioner - betrakta två idealiseringar. Den ena
är att reaktionen sker under termodynamisk kontroll och den andra är
att reaktionen sker under kinetisk kontroll. Kan man då säkerställa eller
göra troligt att man har den termodynamiska kontrollen, har man i allmän-
het mycket enklare att göra utsagor. Helt enkelt därför att kunskapsbasen
är större.

L. Nordström
Efter vad man upplevt nu under de senaste tio åren med olika skeenden i
naturen, är vi väl ganska klara över att vi lever med instabiliteter. Vi har
hittills haft den fasta övertygelsen att naturen är i balans och vi resonerar
väldigt mycket utifrån detta. Naturen återfinner sin balans, har vi trott.
Men efter de upplevelser vi haft under alla dessa år vill jag säga: "Vi skall
ha en annan föreställning. Världen är full av instabiliteter!"

L. Hammar
Jag undrar om det är tillräckligt klart utsagt här, för dem som inte är kemi-
ster, vad man menar med termodynamik egentligen. Jag tycker man skall
säga klart att när man talar om termodynamiska förhållanden, då talar
man om drivkrafter för att någonting skal! kunna äga rum, drivkrafter un-
der de betingelser som råder. När man talar om vad som faktiskt kan äga
rum, då kommer hämningar in, som kan leda till att det som det finns driv-
krafter för ändå inte sker, t.ex. att kopparkapseln inte korroderar. Jag
antar att Bert Allard inte menade att man inte skulle ha förtroende för ett
resonemang enligt följande: Om man har övertygat sig om att det inte finns
en drivkraft överhuvudtaget för en kopparkapsels korrosion så kan man
känna sig säker. Det är ju visserligen sant att vi inte lever i en jämvikts-
värld utan i en föränderlig värld, men för resonemanget och för att skaffa
sig den här övertygelsen, så bör denna föreställning kunna ha giltighet, dvs
har man övertygat sig om att drivkraften inte finns, kan man känna sig
mycket säker.

B. Allard
Jag instämmer i detta.

E. Eriksson
Jag vill bidra till diskussionen av koppars korrosion med svavel. Det är ju
så att man måste tillföra det där svavlet också om det skall bli någon korro-
sion. Det kommer då att bero på diffusion och strömning av grundvatten
som kan ske igenom alla barriärerna. Det borde vara möjligt att göra en
relativt hygglig uppskattning av den maximalt möjliga korrosionshastig-
heten. Det kanske visar sig att den blir ganska liten.
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/. Grenthe
Får jag ställa en fråga till Erik Eriksson? En sådan uppskattning som du
efterlyser kräver naturligtvis att du kan bedöma strömningen i berg. Kan
man idag bedöma den? Har man den grundläggande vetenskapliga förståel-
sen av hur berget fungerar som transportmedium, kan man modellera detta
och kan man modellera det på ett någorlunda entydigt sätt? Finns det några
olika vetenskapliga skolor på det här området?

E. Eriksson
Man kan visst göra sådana beräkningar. Vi känner ju den hydrauliska kon-
duktiviteten i materialet runt omkring. Den är förmodligen väldigt liten,
men det finns uppgifter om den. Sen behöver vi uppgift om gradienten, den
lokala hydauliska gradienten, och den måste ju gå att uppskatta ganska väl.
Jag kan inte se några svårigheter i att göra sådana beräkningar.

J-O Liljenzin
Jag vill bara peka på en svårighet som vi stöter på när vi skall räkna på
konduktiviteten i lerzonen runt kapseln. Om man förutsätter att koppar-
kapseln kommer att korrodera i stor utsträckning, så kommer bildningen av
korrosionsprodukterna att starkt påverka vattenströmningen genom leran.
De kommer troligen att verka hindrande på vattenströmningen och korro-
sionen motverkar på så sätt sig själv. Men det är ett ganska knepigt beräk-
ningsproblem.

/. Grenthe
Jag fick uppfattningen av vad Erik Eriksson sade, att det var en rättfram
beräkning att ta reda på hur mycket vatten och hur mycket löst material,
som kan transporteras från omgivningen genom en förvarsplats. Det finns
ju en del diskussioner om transport i berg, baserad på porösa medie model-
ler. Det finns modeller som arbetar med mer eller mindre stokastiska
spricksystem. Man kan väl också tänka sig att spricksystemen förändrar sig
med tiden, även under den här tidsperioden som vi diskuterar nu? Finns det
inga problem eller motsättningar inom det hydrologiska vetenskapsområ-
det?

E. Eriksson
För att få en transport fordras både gradient och ledningsförmåga. Gradien-
ten är nog så viktig. I naturen är det ofta så att om man ökar ledningsför-
mågan så minskar gradienten, eftersom det så att säga är en given massa
vatten som skall förbi (av kontinuitetsskäl). Det är på detta som hela teorin
för vattenströmningsmönstret i marken bygger.

Bentonitbarriären har en mycket liten ledningsförmåga för vatten. Den
kommer knappast att påverkas, även under en mycket lång tid, såvida man
inte rentav skulle få torksprickor i den. Men blir det torksprickor i den, så
har man ju å andra sidan inte heller något vatten. Så länge bentoniten är
fuktig kommer den att ha en mycket låg ledningsförmåga. Det går att räkna
på detta. Det måste finnas uppgifter i KBS-studien om detta, de måste ju ha
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mätt eller gjort uppskattningar av detta. Men där ansåg nian att den mole-
kylära diffusionen hade större betydelse än vattenströmningen, och det är
mycket möjligt. Detta borde bearbetas ordentligt. Jag kan inte se några
problem med tidsaspekten, så länge man pratar om bentonitbarriären.

/. Grenthe
Bentonitbarriären har man ju en modell för - porösa medie modellen - som
borde vara tämligen god. Jag tänkte närmast på transportvägarna från
området utanför det omedelbara förvaret. Det här vattnet skall ju komma
någonstans ifrån och när det passerat förvaret skall det någonstans ta vä-
gen. Vad som händer under dessa transportvägar är också viktigt for be-
dömning av systemets säkerhet.

E. Eriksson
Vad som bestämmer gradienten är transportmönstret i krosszonerna som
omger förvaret. Det är dessa zoner som bestämmer den hydrauliska gradi-
enten genom förvaret.

J. Lundqvist
För dessa frågor är det väsentligt att veta om vattnet är fruset eller ej.
Följdaktligen är klimatfaktorn av stor betydelse. Kommer vi att ha långliga
tider med permafrost eller har vi inte det. Detta ser jag dock inte som något
större problem, därför att det går ju ganska lätt att beräkna. Man kan stu-
dera i nutiden hur permafrost beter sig, hur djupt den når under givna kli-
matiska betingelser. På sätt och vis kan man nästan betrakta den faktorn
som brus i diskussionen. Det är ju bara att avgöra om man vill ha lagret i
permafrost eller inte och sedan lägga det på lämpligt djup.

E. Mattsson
Jag vill kommentera Erik Erikssons propå om att man skulle beräkna sul-
fidtillförseln till kopparkapseln genom bentonitskiktet. Det är precis vad
man har gjort. Man har förutsatt att bentoniten inte medger någon konvek-
tion alls, utan att all transport genom bentoniten sker genom diffusion. Då
har man antagit en sulfidhalt utanför bentoniten av 5 mg per liter. Sen har
man räknat fram sulfidtillförseln till kopparkapselns yta och räknat om den
till korrosionsdjup. Man har då fått ett korrosionsdjup efter 1 miljon år på
mindre än 1 mm, på grund av sulfidtillförseln. Sådana beräkningar har
alltså gjorts, men man kan ifrågasätta om diflusionsförhållandena är oför-
ändrade genom årtusendena. Bentoniten är väl en ganska stabil produkt,
som finns i naturen sen mycket lång tid tillbaka. Diffusionsförhållandena är
kanske oförändrade.

/. Grenthe
Vi vet alla att den här typen av beräkningar är gjorda och det är säkert rätt
räknat. Men det intressanta här är ju att koncentera energin på det veten-
skapliga underlaget, på de teorier man använt sig av, på hur dessa teo-
rier kunnat kombinerats till mer eller mindre komplexa modeller och vår
bedömning av om något är oklart, om något borde studeras ytterligare. Har
vi rätt och möjlighet att göra den här typen av extrapolationer?
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K. Andersson
Jag har uppfattat att avsikten med denna session är att diskutera vad som
skulle hända med förvaret om de nutida förhållandena gäller under lång tid
framåt. Det är naturligtvis en viktig del av kunskapsbasen för hela analy-
sen av ett slutförvarssystem. Det är helt grundläggande att vi förstår det
systemet till att börja med, innan vi börjar diskutera vad som kan hända
under nästa istid och ännu längre fram i tiden.

Ordf. har ställt frågor som: "Förstår vi hydrologin, förstår vi transporten i
berget?" Naturligtvis är det så att konduktivitet och gradient är de grund-
läggande parametrarna, men samtidigt har vi en stor variation i berget. Det
är en fråga om den variationen och de strukturerna, och detta har i sin tur
bäring på hur systemet skall modelleras. Det finns ju olika modellantagan-
den för detta. Det finns poröst media modellen, som de tidigare beräkning-
arna är grundade på. Medvetenheten om att det mesta vattnet kommer att
transporteras i spricksystem i berget gör att vi också fått nya modellutveck-
lingar. Vi har t.ex. en typ av modeller som beskriver transport i sprickor
med stokastiskt fördelade egenskaper. Det finns också tankar om - och mät-
resultat från Stripa som bekräilar - att transporten i sprickor inte sker i
hela spricksystemet utan att det finns kanalbildningar i sprickor osv. Till
stor del tror vi att detta inte är en fråga om den ena modellen eller den
andra, utan det kan mer vara en fråga om skalan. Den första typen av mo-
dell kan vara riktig i en stor skala för att ge en typ av medelvärde för grund-
vattenflödet genom ett område, medan man får ta till andra modeller för att
beskriva variationen inom ett slutförvarsområde. Precis hur dessa modeller
skall kombineras i slutförvarsanalysen vet vi inte än. Det är därför som vi
också har rätt omfattande forskning på det området. Dels experimentellt
arbete som bedrivs i olika sammanhang, nationellt (i Sverige av SKB) och
internationellt, för att öka förståelsen av den här beskrivningen.

/. Grenthe
En fråga till Kjell Andersson: Anser du att man i detta avseende rör sig på
den vetenskapliga frontlinjen, innebärande att de problem som man be-
handlar inte har någon etablerad skola, utan de olika idéerna slåss på lika
villkor?

K. Andersson
Det finns en rad olika modellansatser och det är inte helt klart vilka roller
dessa kommer att spela i slutändan. Det är därför vi har den forskning som
vi har. Samtidigt ser vi att väldigt mycket görs på olika håll. Vi skulle inte
göra dessa insatser, om vi inte hade en god förhoppning att dessa frågeställ-
ningar skall kunna redas ut tillräckligt bra inom en överblickbar framtid.
En del av orsaken till att läget är som det är, är att det finns en stor mängd
experimentella resultat från laboratorier och fältförsök. Men de har ofla
inte från början varit designade for att besvara frågan: Vilken typ av modell
är riktig för att bekriva de här fenomenen? Där ökar vi nu betydligt vår
förståelse, så vi kan förvänta oss en återkoppling från modellarbeten och de
projekt som pågår till den framtida experimentella forskningen.
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/. Grenthe
Jag "ill be er att ni funderar över vilka frågeställningar som ni själva bedö-
mer som de centrala. Möjligen kan vi, som ett resultat av den här förmidda-
gens arbete få ett antal punkter identifierade, där man kan ha vetenskapli-
ga kontroverser eller där det enligt er uppfattning behövs ytterligare forsk-
ning. Det är också bra om man kan identifiera områden där vi tycker oss ha
en hyfsad kunskapsbas i dagsläget.

Under resten av denna session hoppas jag att vi dels kan återkomma till
den hydrologiska diskussion som vi hade med Erik Eriksson, dels kan få en
koppling över till geosidan och få synpunkter på möjligheterna att beskriva
termiska och andra fenomen. Hoppas också att vi får möjlighet att göra
några korta inlägg om neotektonik. Vi har kvar materialfrågor och även de
biologiska effekterna, anrikning av radioaktiva ämnen i födoämneskedjorna
etc. Detta är ju frågor av stor betydelse i det nära tidsperspektivet, där vi
har åtminstone någon uppfattning om hur det biologisk.» livet kan tänkas se
ut.

Jag vill börja med att be Erik Eriksson visar en bild och lär oss lite om den
hydrologiska terminologin.

E. Eriksson
Denna bild (Fig 9-4) föreställer ett system med krosszoner, mellan vilka det
finns ett förvar. Det är den typ av plats som SKB hittills har tänkt sig. Det
viktiga är att den hydrualiska gradienten här, som i stor utsträckning be-
stämmer vattentranporten, är relativt linjär genom området. Om man kän-
ner grundvattentrycket i ett par punkter, kan man räkna ut hur stor gra-
dienten är över området. Ju bättre ledare desto lägre blir tryckförlusterna
längs strömningsvägarna och följaktligen blir tryckgradienten också lägre.

Det är intressant att diskutera hur denna gradient kan påverkas av andra
externa krafter, som t.ex. tektoniska rörelser. Detta är ju inte min speciali-
tet, men man måste ta upp det till en diskussion och belysa vilka konse-
kvenserna kan bli.

Avståndet mellan krosszonerna är typiskt flera hundra meter. I området
mellan krosszonerna är konduktiviteten låg medan den vid krosszonerna är
hög, enligt vad man vet från de undersökningar som gjorts.

/. Grenthe
Vi skall nu försöka ha en diskussion kring stabiliteten hos den här typen av
strukturer, som funktion av tiden och kanske även belysa om sådana struk-
turer kan förändras som ett resultat av termiska förändringar i systemet,
när man stoppar ned det radioaktiva avfallet.

0. Stcphansson
Jag vill först anknyta till frågan om kunskapsbasen för förståelse av för-
varssystemet under de betingelser som råder idag. Om vi förutsätter att
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Fig 9-4 Grundvattenströmning i krosszoner runt en bergplint med slutförvar.
Krosszonerna leder praktiskt taget hela grundvattenströmmen runt förvaret.
Tryckhöjden för vattnet i plinten bestäms av tryck-höjdsgradienten i kross-
zonerna.
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man använder känd teknik för geologiska förundersökningar för bergan-
läggningar, dvs teknik som finns idag och är etablerad, så kan jag inte se att
det skall råda några problem att göra själva anläggningen i berget. Förut-
satt naturligtvis att man väljer en plats där spänningsbilden inte är anomal
och där den geologiska situationen vad gäller bergarternas hållfasthet är
normal för granitisk berggrund.

Det som sedan händer i förvaret är att temperaturen ökar. Därigenom sker
en expansion av bergmassan. Under tiden från mitten av 1970-talet fram
till idag har det skett ett paradigmskifte. I det inledande skedet jagade man
det sprickfria berget. Där skulle kapslarna föivaras. Beräkningar har
sedan visat att man skall undvika det sprickfria berget, av det skälet att
man i en sprickfri bergmassa lagrar upp stora mängder töjningsenergi till
följd av den expansion som sker i bergmassan runt förvaret. Genom att
lagra upp stora töjningsenergier i den ospruckna bergmassan är risken
överhängande att man initierar och propagerar en spricka från förvarsdju-
pet och upp emot markytan. Paradigmskiftet som skett innebär att man nu
istället söker en lagom sprucken bergmassa och att man också skall för-
lägga förvaret i en bergplint, som är omgiven av första, andra eller tredje
ordningens svaghetszoner. De svaghetszoner som omger förvaret har funk-
tionerna att dels vara goda ledare för grundvatten och dels vara goda defor-
mationsbarriärer för själva förvaret. Det är nämligen så att den svagaste
länken i bergmassan med hänsyn till stabiliteten är svaghetszonerna.

Detta betyder att när man skall angripa stabilitetsproblemen i närområdet
runt förvaret och omgivningen därutanför, så kan man alltså inte bedriva
beräkningsarbetet med linjärelastiska homogena isotropa modellansatser.
Man måste föra in diskontinuiteterna i modellerna. Det är den forskningen
som nu sker. Där är vi ännu inte framme vid en slutgiltig metodik, som ger
oss rätt att säga att vi behärskar det här. Vi kan göra goda ansatser och
goda beräkningsarbeten inom vart och ett av de olika fälten (mekaniska
effekter, termiska belastningar och strömning) var för sig. Men det som gör
det komplicerat är att dessa processer är kopplade till varandra. Det är det
problemet vi nu attackerar intensivt i modelleringsarbetena på den bergme-
kaniska sidan. Där är vi alltså ännu inte framme och det är bara att erkän-
na att vi ännu inte har de instrumenten i vår hand som behövs för en total
analys av det kopplade problemet. Det är dessutom väldigt svårt.

Låt oss lämna kunskapssituationen om nutiden och titta in i nästa tidsske-
de redan nu. Om vi postulerar en glaciation, en nedisning eller en perma-
frost, så betyder det att vi idag besitter verktyg för att på ett mycket bra
sätt beräkna temperaturfältet i bergmassan. Det har en lång rad experi-
ment, fältförsök och beräkningsarbeten visat att vi klarar, och då menar jag
det temperaturfält som är påverkat av både permafrosten och värmet från
förvaret. Sådana uppgifter kan vi leverera t.ex. till kemisterna, som vill veta
hur temperaturen kommer att förändras med tiden. Däremot är vi igen till-
baks i en osäkerhet när det gäller kopplade fenomen, de mekaniska effekter-
na av det. Då har vi samma kunskapsläge som för "nusituationen", dvs vi
har inte modellerna utvecklade.
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För att kort kommentera neotektoniken kan jag säga att den studie som på-
gått under de tre senaste åren av Lansjärv-fbrkastningen, den noetektoni-
ska zonen i Norrbotten, har lett till en enhetlig uppfattning i den forskar-
gruppen, som omfattar ca 30 personer, att den förkastningen är en reakti-
vering av en tidigare svaghetszon i bergmassan. Det är det viktigaste resul-
tatet av den forskningsinsatsen. Det är alltså inte en ny spricka som upp-
stått strax före, under eller strax efter glaciationen, utan en reaktivering av
en äldre svaghetszon.

D. G. Gee
Det vore bra om vi kunde hålla oss till perspektivet "nutid" i den här sessio-
nen, eftersom vi kommer in på det längre perspektivet senare.

Jag vill dock fråga Ove Stephansson: Hur mycket vet vi om spänningstill-
stånd i skorpan nu i Fennoskandien och hur varierar dessa lokalt? I förhål-
lande till t.ex. den typ av sprickzoner som visades på Fig 9-4 (sid 118).

0. Stephansson
Min grupp deltar f.n. i ett internationellt projekt, som heter World Stress
Map - projektet. Vi kommer att lämna en del resultat av vårt arbete i en
artikel i "Nature", som kommer om ca 2 veckor. Den artikeln belyser situa-
tionen, så som vi känner spänningstillståndet idag. Vi har kunnat belägga
några viktiga saker. En av våra slutsatser är, att den största huvudspän-
ningen i själva plattorna har en tendens att vara orienterad i rörelserikt-
ningen för plattorna. Detta är en väldigt viktig information. Vidare kan vi
idag säga att områden i jordskorpan där det råder ett överskott på vertikals-
pänningar, där man alltså på geologspråk har "normalförkastningstill-
stånd", bara existerar i områden med hög altitud, alltså i höglänta områden,
i Himalaya, i Tibet etc. Detta är också en viktig information för det svenska
programmet.

Beträffande spänningssituationen i Fennoskandia så finns det fortfarande
vissa divergeringar eller olikheter i uppfattning. Seismiska data (som tolkar
spänningarna utifrån skalven) ger en entydig bild att man på stort djup
(15-20 km) har en övervägande nordvästlig-sydöstlig riktning, som alltså
sammanfaller med plattornas rörelseriktning. I de översta delarna av skor-
pan däremot, där vi kan mäta spänningsfältet med direkta metoder, har vi
en mycket större spridning i spänningsbilden. Detta tolkar vi så, att det
hänger samman med att bergmassan i de övre delarna av jordskorpan är en
blockig bergmassa. Om man alltså tar ett block av den typ Erik Eriksson
visade på sin bild och utsätter det för de här regionala bergspänningarna
som beror på plattrörelserna, så får man i det blocket olika spänningskon-
centrationer i hörnen jämfört med inne i blocket. Går vi in och mäter i en
sådan plint, som vi gör idag, så får vi också olika värden beroende på var i
blocket vi mäter. Den förståelsen har vi och vi har även ett ganska stort
dataunderlag. Men vi kan idag inte säga att i sydvästsverige har vi en viss
bergspänning, i stockholmsområdet en annan etc. Vi har inte den data-
mängd som skulle krävas för att göra den typen av uttalande.
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D. G. Gee
Borde vi inte ha mer information om detta?

0. Stephansson
Ingen skulle vara gladare än jag om vi hade det, och om vi kunde få resurser
för att göra mer mätningar. Detta står högt på vår önskelista, alltså mera
bergspänningsmätningar i den svenska berggrunden.

J. Lundqvist
En komplettering till Ove Stephanssons första inlägg. Han uttryckte sig
väldigt försiktigt och underströk att han bara uttalade sig om just den för-
kastningen (Lansjärv). Jag vill bara tala om att jag år 1950 hittade Pärvie-
förkastningen och hade nöjet att kartera berggrunden i de områdena. Jag
har senare sett betydligt mer av förkastningarna i Pärvie-systemet. Jag
skulle vilja tillägga att efter vad jag sett så följer dessa förkastningar i stort
sett gamla svaghetszoner. Det gäller inte bara Lansjärv-förkastningen. Mitt
intryck är att det gäller ganska allmänt, dock kanske inte helt strikt. Ibland
kan en förkastning så att säga hoppa från en svaghetszon till en annan,
men det är över ganska korta avstånd. Det är alltså så - som både Erik
Eriksson och Ove Stephansson påpekat - att sker det nya rörelser i berg-
runden, så utlöses de i allra största utsträckning längs gamla svaghets-
zoner.

K. Röshoff
En kommentar till Ove Stephanssons inlägg. På ett internationellt möte i
förra veckan i Frankrike framkom ur ett av föredragen en mycket intres-
sant sak, nämligen förhållandet mellan spänningar och en geologisk struk-
tur. Man menade, att det är den geologiska strukturen som lokalt styr spän-
ningssituationen i strukturens närhet. Den tidigare uppfattningen har varit
att spänningens storlek och riktning har styrt strukturen.

N-A Mörner
Jag vill kommentera något av detta utan att förgripa eftermiddagens pro-
gram alltför mycket. Jag vill kommentera vad Tönis Papp tog upp igår be-
träffande stora rörelser. Är de verkligen ovanliga? Är de knutna till sprick-
zoner? Jan Lundqvist säger att framförallt är de knutna till sprickzoner,
och det håller jag gärna med om, men frågan är om detta är något vi kan
lita på. Kan vi säga att sådana rörelser alltid är knutna till sprickzoner?
Eller uppstår nya sprickor och i så fall med vilken mekanism? Är det verkli-
gen så att vi redan i dag känner till en massa bergområden som är lämpliga
för ett förvar? Jag ifrågasätter alla dessa punkter.

Lansjärv-området är en stor skjuvzon som går långt ut i Atlanten och som
kopplas samman med Atlantens öppnande, som pågått i 80- nD miljoner år i
en och samma riktning. Där har det spruckit mycket och tvärs över detta
ligger ett nätverk av förkastningar som rört sig i ung tid. Ett nytt system
har skurit upp ett tidigare existerande mönster av svaghetszoner (se
plansch 6 i SKB Technical Report 88-07). Detta kan ha skett vid sista isti-
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den eller vid en tidigare istid, det är egalt vilket. Man kan alltså inte påstå
att nya rörelser alltid följer gamla svaghetszoner, det gör de inte. Vi har den
stora jordbävningen 1981 i Grekland. Där hade rörelserna gång på gång
följt samma svaghetszon, men så plötsligt 1981 följde den först en gammal
zon och vek sedan av i den vanliga 45 graders vinkeln, tog en helt ny kurs
och ödelade en hel liten by. Det är normalt att det sker sådana här lateral-
språng och det måste man ha med i bilden om man tänker sig att den säkra-
ste platsen är platsen intill sådana här sprickor. Vi har detta i mindre skala
här i Saltsjöbadsskogen. Här finns en gammal förkastning, som rört sig
många gånger, även efter den senaste istiden, men vid sidan om den finns
ett rombiskt nät som med största säkerhet är nytt. Innanför detta finns
småstrukturer som också är nya. I Fig 8-11, sid 90, ser vi en sådan struktur
som skär rakt över gamla Erstaviksdalen, den som skulle vara en svaghets-
zon och "ta upp" sådana rörelser (förkastningslinje punkt 8 i Fig 8-11, sid
90). Den nya förkastningen försvinner under leran, men vi kan lokalisera
den med borrningar och se att den är vertikal. Vi får också vatten ur den.
Den sprickan är inte en illusion som en del av mina kritiker påstått. Här
har vi exempel på nya riktningar och att sprickor tvärar över svaghetszoner.
Många av dessa exempel som jag hållit på med har faktiskt skurit tvärs
igenom bergssegment som egentligen måste klassas som plintar i tidigare
skeden.

Agrell visade vid det neotektoniska symposiet i Lejondal 1988 en s.k. ur-
bergsgrotta, som just var en urbergsplint (för kanske 100 000 år sedan) men
som nu är totalt sprängd. Det är också något som måste in i systemet och
tas hänsyn till. Om den ene eller den andre tycker si eller så är oväsentligt.
Egentligen spelar det inte så stor roll om t.ex. Ove Stephansson och jag har
olika uppfattning. Det viktiga är att båda sakerna kommer med i modellar-
betet. Det är klart att jag tycker att det är lite primitivt att bara välja den
ena och då den som är mest positiv.

/. Grenthe
Du har också en förklaring till de här fenomenen som Du observerar, eller hur?

N-A. Mörner
Ja, låt oss ta det mycket kort nu, eftersom det egentligen mer hör hemma
under nästa session. Det hör i högsta grad samman med vad Ove Stephans-
son sade i sitt inlägg.

Låt oss titta på landhöjningen efter senaste istiden. I Fig 9-5 har jag även
lagt in de riktningar, som vi hittat här i saltsjöbadsområdet. Nu tittar vi på
vad som gäller idag med sea floor spread och Atlanten, som öppnar sig.
Dessa spänningar känner man till och kan räkna på. Vi har strain rates av
storleksordningen 10l6.1 den situationen (dvs i dagsläget) har vi jordbäv-
ningar på omkring 4 som mest.

Låt oss nu titta på hur vi kan förklara de sprickor som jag observerar och
mäter upp. Vad är det som har ändrats? Jo, det här mönstret har ju pågått
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väldigt länge. Atlanten har öppnats under åtminstone 80-100 miljoner år.
Detta är en komponent, som legat här mycket länge, alltså. Med Jan Lund-
qvists terminologi är detta ett slags normaltillstånd. När vi nu lägger på
isen, pressar ned berget 800 meter och sedan plockar bort isen igen och
landet går upp, händer något annat. Då blir det plötsligt bortkopplat, det
här gamla systemet. I stället är det vidgning i radie som gäller, som en följd
av den uppåtgående rörelsen. Då blir det även en vidgning tangentiellt. Det
betyder att vi får helt andra riktningar än dem som gällde innan och som
gäller nu. Vi fick strain rates på storleksordningen 10 H, dvs två tiopotenser
större än förut. Därför fick vi jordbävningar av en helt annan styrka. Anled-
ningen är att styrka och riktningar på spänningarna är helt annorlunda.
Det är den mekanism som jag tror är förklaringen (Fig 9-5).

/. Grenthe
Detta är då alltså ett fenomen som uppstår i samband med belastningsän-
dringar i samband med istider. Jag vill nu inte att vi ytterligare föregriper
eftermiddagens diskussion, men jag tyckte det var intressant att få den här
modellen beskriven för oss redan nu.
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0. Stephansson
Jag vill kommentera den strain rate (töjningshastighet) som Niklas Mörner
nyss refererade till som 10IS, resp 10 H (per sekund). Låt oss göra tankeexpe-
rimentet att vi tar 1 kubikmeter berg, som vi sedan deformerar över ett år
genom att sätta en kraft mot kubens ena kant. Den förskjutning man får
blir då i dagssituationen ca 108, dvs 1 hundratusendels millimeters förskjut-
ning på kanten av det blocket. Jag anser inte att man kan ta det jättestora
språnget att säga att töjningshastighetsförändringen på en faktor 100 före
och efter istiden automatiskt skulle leda till jordskalv av magnituden si och
så.

N-A. Mörner
Citat Galilei: Sic movit! Ändå rör det sig, berget alltså! Jag talar om obser-
vationer och därför är det intressant att integrera observationer i fält med
det som man teoretiskt diskuterar. Dessa töjningshastigheter skall ju inte
bara integreras över tid utan även över distans. Jag har gjort en kalkyl
på detta också. Eftersom landhöjninghastigheten accelererade tills för
ca 10 000 år sedan och sedan har retarderat, hade man de största rörelserna
för ca 10 000 år sedan. Det är för den tiden räkningarna är gjorda.

J. Lundqvist
Jag vill ställa en fråga till Niklas Mörner. Den här modellen eller förkla-
ringen till sprickorna bygger på inlandsisen och dess försvinnande, men vad
bygger den kopplingen på. Du har dessa olika spricksystem och jag betvivlar
inte att det är olika generationer, men jag undrar över dateringen av dem. I
och för sig håller jag med om att det är likgiltigt om det har hänt i samband
med senaste glaciationen eller lite tidigare, men modellen bygger ändå på
kopplingen till glaciationen. Jag frågar detta därför att det har intresserat
mig ända sedan jag första gången såg Pärvie och jag har aldrig lyckats hitta
något belägg för postglaciala eller senglaciala förkastningar utanför hela
Pärviesystemet i Lappland. Jag har ibland tyckt mig se sådana, men tittar
man närmare på dem så hittar man antingen belägg för att sprickan i fråga
har överlevt åtminstone sista glaciationsfasen eller för att det är fråga om
småförskjutningar. Dessa sammanhänger med en horisontell eller ytparal-
lell uppsprickning av berget, som sker när spänningar i berget utlöses i och
med att man avlastar ett tryck. En sådan utlösning av spänningar kan man
se i de flesta vertikala bergskärningar för ytparallella sprickor och det sker
naturligvis inte helt likformigt, utan det blir alltid småförskjutningar. Man
kan hitta småsprickor och småförskjutningar i berget. Allt vad jag sett har
kunnat hänföras till någon av dessa faktorer. Jag har aldrig lyckats hitta
något belägg för en postglacial eller senglacial förkastning utanför Pärvie-
systemet. Det systemet är så fullständigt väsensskilt från allt vad man ser
här i mellansverige. Man behöver inte vara geolog för att se att det är något
helt annorlunda. Vad finns det för dateringsmöjligheter?

N-A. Mörner
Vad gäller dateringen av saltsjöbadssystemet är det fråga om mycket små-
skaliga rörelser på ett par till några meter. Alla dessa är otvetydigt, enligt
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mitt sätt att se, postglaciala. Här har jag nämligen kunnat gå och kartera.
Man ser var isen har polerat och skulpterat. Om man på en sådan yta ser
sprickor, förkastningar, öppningar, så har de naturligvis skett efter det att
isen bearbetade ytan. Det är den typ av kriterier som gör att jag kan säga
att de är från perioden efter istiden. Sen är det svårare att säga när exakt
efter isen, som händelserna skett. Jag nämnde förut att tidpunkten för
10 000 år sedan kan vara väldigt viktig med hänsyn till att landhöjningsför-
loppet kulminerade då. Det är riktigt att jag har sett de flesta av dessa feno-
men knutna till den toppen. Det kan förklara att de i södra Sverige syns
efter det att isen lämnat, medan de i norr skedde just när isen höll på att
lämna, men det vet vi inte.

Fig 8-11, sid 90 ger ytterligare aspekter på datering. Stockholmstrakten är
ganska unik. Fast vi pratar om händelser som ligger 10 000 år tillbaka, har
vi en tidsupplösning på 1 år, tack vare att vi har tillgång till s.k. varvkrono-
logi. När isen drog sig tillbaka bildades ett årsvarv för varje år. Detta ger
oss en hjälp att se när olika saker hände.

Här finns en rullstensås, Stockholmsåsen. En rullstensås avsätts framför
isen. När isen drog sig tillbaks var det 150 meter vatten över våra huvuden.
Mellan isen och berget sprutade vatten ut under stort hydrostatiskt tryck.
Det förde med sig slam som blev som en sträng, åsen. Allt tyder på att den
här åsen är en följd av Skurusundet, den djupa depressionen (stora öppna
pilar i Fig 8-11, sid 90). Det är där det materialet skulle ha legat. När is-
kanten stod i ett visst läge skedde det plötsligt en ändring i sprickmönstret,
så att åsen, i stället för att fortsätta som den "borde" gjort, följde botten av
sprickan i berget. Ungefär 20 år senare rörde sig det här systemet på nytt
och hela åsen hoppade till Johanneshovläget. Ytterligare 20 år senare sked-
de en verkligt stor rörelse längs en gammal förkastningszon. Det sprack upp
i brommaområdet och på andra håll. Vi har ett varv som är kolossalt stört.
Plötsligt är det en halv meter tjockt, innehåller lerbollar etc. Man trodde
förut att det var ett tappningsvarv, där en hel sjö hade gått ut. Jag tror inte
så var fallet, utan snarare att det är ett s.k. seismiskt varv.

Det finns flera andra extremt tjocka varv, som jag avser provta för varvkro-
n ologi sk tidsbestämning. Under en 20-årsperiod har vi alltså 3 stycken stora
händelser. Det är så historien rullar upp. Denna metod kan vi applicera på
andra delar av Sverige.

J. Lundqvist
Jag vill bara säga att jag tolkar de bilder som Mörner visade på ett helt
annat sätt. I och för sig spelar det inte så stor roll. Jag är naturligtvis i
underläge. Det är man, när man inte kan se saker som andra kan se. Det
har ju egentligen inte heller någon betydelse, för detta att jag inte kan se
saker och ting innebär ju inte, att jag kan garantera att det inte händer
något i framtiden, och det är det väsentliga i sammanhanget. Men jag har
alltså en annan uppfattning.
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/. Grenthe
Jag tycker att finessen med den här övningen är att vi skall kunna ventilera
olika idéer, så jag skulle inte vara så pessimistisk som Jan Lundqvist är.

K. Andersson
Vad gäller oenigheten egentligen? Gäller det vilka händelser som kan hända
nu eller enbart händelser som kan hända efter nästa istid?

J. Lundqvist
Oenigheten gäller egentligen dateringen av spricksystemen. Jag tror inte på
att de är så unga, för min del.

N-A. Mörner
För att ha en åsikt måste man väl ha sett de strukturer det gäller och gått
igenom hela observationsmaterialet?

/. Grenthe
Resten av denna diskussion får anstå till eftermiddagen. Låt oss nu ta upp
två stycken ytterligare frågor. Jag tänkte vi skulle använda åtminstone en
halvtimme för att diskutera joniserande strålnings biologiska effekter, ra-
diobiologi, ekologi etc. Men innan dess är det motiverat att ha en ytterligare
diskussion med våra materialvetare, som har varit relativt passiva under
denna session.

Det har diskuterats en del om koppars korrosion. En del i utformningen av
avfallssystemet gäller ju valet av rationella material för förvaring. Det
gäller också att göra långtidsförutsägelser av mekaniska och andra egen-
skaper. Ni materialvetare har väl inte särskilt mycket erfarenhet av lång-
tidsbedömningar, eftersom ni vanligen arbetar med kortare perspektiv
30-100 å 200 år, om man tar till rejält. Ser ni några typer av fundamentala
problem inom detta område - problem som inte nödvändigtvis är relaterade
till koppars korrosion och sulfidinverkan etc.

PE.Ahlström
Jag vill späda på med ytterligare en fråga. Vi har pratat om koppar och lite
om bentonit, men ett material som vi oundgängligen har, är det använda
bränslet självt. Det vore intressant att få belyst vad experterna runt bordet
här har för uppfattning om kunskapsläget beträffande det materialets egen-
skaper i den aktuella miljön.

/. Grenthe
Jag håller med om detta men jag är inte säker på att vi kommer att hinna
prata igen allt detta fullständigt under denna session. Det går dock bra att
ta upp kemiska frågor även under följande sessioner. Det område som du
nämner skall definitivt behandlas.

R. Sandström
Jag tänkte belysa kapselns mekaniska integritet. Det finns en del mäte-
rialprobelm som kanske inte är av samma dignitet som korrosionsproble-
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men, men som är väldigt väsentliga att beakta. Kopparkapseln utsätts för
en förhöjd temperatur och ett yttre tryck under lång tid, men en tid som
ändå är begränsad jämfört med de mycket långa tidsperspektiven. Det kan-
ske rör sig om något tusental år, som detta är intressant.

Kapseln kommer att deformeras långsamt på grund av vad man brukar
kalla krypning. Det här fenomenet har man tidigare inte beaktat vid dimen-
sioneringen av kapseln, men försök har visat att krypningen i ogynnsamma
fall kan ge upphov till sprickbildning. Vad som också har framkommit av
senare tids studier är att vätehalten i kopparmaterialet spelar stor roll för
om krypegenskaperna i materialet är tillräckliga eller inte. Det är mycket
angeläget att man studerar detta vidare. Man måste först ta reda på vilka
vätehalter som är acceptabla i detta avseende och sedan hur man håller
kontroll över dessa vätehalter.

Tyvärr är det också så att kapselns konstruktionstekniska utformning inte
är särskilt gynnsam med avseende på krypningen, eftersom de mest påkän-
da delarna har råkat hamna över svetsförbanden. och svetsfbrband är spe-
ciellt känsliga för krypning. Jag utgår från att man - om detta fenomen
skulle visa sig vara kritiskt - kan ändra den konstruktiva utformningen av
kapseln.

/. Grenthe
Vad får krypning för konsekvenser?

R. Sandström
Krypning kan ge upphov till i första hand sprickbildning, om materialet är
mycket känsligt. I andra hand kan det ge upphov till brott. Det behöver
dock inte inträffa brott, även om man fått krypning. En del av korrosions-
övervägandena har dessutom som utgångspunkt att materialet är sprick-
fritt. Det kan finnas en risk att man får brott, om sprickor uppstår i kombi-
nation med korrosion.

0. Stephansson
En kort fråga till Rolf Sandström. Vilka mekanismer är det som man tänker
sig skall ge upphov till de belastningar på kapseln, som i sin tur skall kunna
leda till krypning?

R. Sandström
Den frågan kan du väl svara bättre på själv. Det är det yttre hydrostatiska
trycket. Uppvärmningen är en bidragande faktor. Storleken på det hydro-
statiska trycket är inte särskilt kritiskt, det påverkar tidsförloppet något,
men det påverkar inte slutresultatet särskilt mycket. Temperaturen är mer
intressant i så fall, men den är tillräckligt hög för att krypning skall kunna
inträffa.

En annan intressant aspekt är, att när man får tag i material med goda
krypegenskaper, så finns det goda möjligheter att förutsäga de här långtids-
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egenskaperna. Vi har redan gjort en del inledande analyser och det verkar
fungera.

R. Kiessling
Jag vill fråga om temperaturförhållandena, som hittills inte belysts här.
Vilka temperaturer räknar man med? Temperaturen har betydelse för flera
processer såsom kopparkapselns deformation, gasers diffusion m.m.

P-E. Ahlström
IKBS-3 har vi angett 80 grader Celsius som maximalt tillåten temperatur
på kapselns yta. I analysen tror jag att man kom till en beräknad max-
temperatur på 69 grader.

I. Grenthe
Är det motiverat att diskutera andra typer av kapslingsmaterial eller är
kopparkapseln "helig" i det här sammanhanget?

P-E. Ahlström
Kopparkapsel har vi i vårt referensalternativ i Sverige och så är fallet även i
Finland. I andra länder är det mycket vanligt att man diskuterar stål som
kapslingsmaterial, och därför tycker vi på SKB att det är viktigt att följa
även den utvecklingen, för att se vart den kan leda. Jag tycker det vore in-
tressant att höra vad ni här anser om stål i detta sammanhang.

L. Nordström
Jag tycker det skall diskuteras. Det framförs ju som ett argument här att
man använder naturmaterial. Stål är ju inget naturmaterial i metallisk
form. En annan möjlighet som antytts är keramiskt material. På KASAMs
etikseminarium framhöll Torbjörn Westermark att keramiken kan bli ett
bra framtida material och att svårigheterna med sprickor var övervunna.

/. Grenthe
Vi låter frågan gå vidare till våra materialvetare. Sprickbildning hos kera-
mer?

R. Sandström
Vi har inte tittat närmare på den frågan. Man skall ha klart för sig att när
det gäller dimensionering mot långsam deformation, alltså krypning i detta
fall, så är det i första hand duktiliteten som är den styrande egenskapen,
alltså hur mycket man kan förlänga materialet innan man får brott. Kera-
miskt material har mycket låg duktilitet, så liten att den ofta är svår att
mäta. Utifrån aspekten "mekanisk integritet" är keramik inte något särskilt
näraliggande alternativ.

/. Grenthe
Varför har man olika strategier när det gäller materialval i Sverige och i
andra länder? Har detta att göra med att man ger andra barriärer olika
vikt, eller vad beror det på?
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T. Papp
Det mesta arbete som gjordes innan vi började studera dessa frågor hade att
göra med deponering i salt. Huvuddelen av argumenteringen för saltförvars
säkerhet baserar sig på att existensen av saltet är bevis på att förvaret är
väl isolerat från strömmande grundvatten. Det krävs då en stor osannolik
händelse för att den saltformationen skall bli förstörd och vattnet få tillträ-
de. Säkerhetsargumenteringen gick snarast ut på att det fanns inget vatten
där och att saltet gav skyddet till kapseln. Kapseln var egentligen bara ett
hanteringskärl.

För oss har resonemangen varit att det normala tillståndet för ett slutförvar
är att grundvatten är närvarande. Då fick vi inrikta oss på en lösning med
en kapsel i ett material som är termodynamiskt stabilt i den miljön.

L. Nordström
I informationen som går till beslutsfattare och andra sätter man gärna upp
rubriker av typ "Naturmaterial", och då är det alltså inte naturmaterial det
är fråga om. Som jag nämnt tidigare är koppar i naturen något av en ano-
mali.

R. Kiessling
Materialval går ju vanligen inte till så att man väljer ett material bara för
en alldeles bestämd egenskap. Det är i stället fråga om en optimering med
avseende på temperatur, deformationsbeteende etc, samt inte minst möjlig-
heten att framställa detta material i reproduktiv form och att göra det un-
der riktiga tekniska betingelser. På det sättet har man kommit fram till
koppar. Det är det optimala och bästa materialet.

0. Stephansson
Jag känner behov av att få säga att det var en lycklig omständighet att Bill
Fyfe kom i kontakt med SKB vid den tid då valet av koppar diskuterades.

J. Smellie
En kort kommentar om vattenkemin och om grundvattnet som kan komma i
kontakt med kapseln och andra barriärer. Kan ni lägga på Erik Erikssons
overhead på bergsplinten med omgivande sprickszoner?

Man har alltså stora krosszoner runt omkring förvaret. Vi vet ganska väl
vattensammansättningen i de här zonerna, för de är högkonduktiva och det
är lätt att ta prover och analysera. Men vad gäller det varmare vatten som
varit i kontakt med förvaret vet vi väldigt lite egentligen. Där har vi en
lågkonduktiv bergmassa och där är det svårt att ta vattenprover. Detta är
en svaghet i diskussionen av korrosion t.ex. Vi har inget rejält grepp om
vattensammansättningen.

/. Grenthe
Det finns ett antal kemiska problemställningar kvar att diskutera, bl.a. den
om egenskaperna hos det använda bränslet självt. Det klarar vi inte av
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under förmiddagen utan detta, far jag hoppas, kan beredas plats under de
kommande sessionerna.

Den avslutande diskussionen tänkte jag skulle ägnas åt radiobiologiska
frågeställningar. Där har Jorma Miettinen bett att fä göra ett förberett
inlägg.

J. Miettinen
Egentligen handlar detta inte så mycket om radiokemi. Jag är av samma
åsikt som Bengt Hubendick, att det egentliga målet för våra omsorger är
människan, att trygga människans säkerhet. Vi måste då även diskutera
samhällsutvecklingen. Den kan nämligen förändras stort redan inom några
hundra år.

Nutidsmänniskan lär vara mindre än 100 000 år gammal, människan som
art cirka 2-3 miljoner år. Hon är en av de senaste nykomligarna bland dägg-
djuren, som är upp till 1 miljard år gamla. I jämförelse med andra däggdjur
har människans utveckling varit mycket snabb och förhållandena nu och i
framtiden kommer troligen att ytterligare påskynda utvecklingen.

Förändringarna orsakas av selektion, som påverkas av sjukdomar och mu-
tationer. De genetiska faktorerna är de viktigaste. Av de icke-genetiska är
de självforvållade (tobaksrökning, fetma och alkohol) de viktigaste.

Människans geninnehåll kommer att fullt utredas inom den närmaste fram-
tiden, kanske redan inom 10-15 år. Då kommer det att bli möjligt att bota
genetiska sjukdomar med genmanipulation. Det blir också möjligt - även om
det etiskt måste ifrågasättas - att "förbättra" genuppsättningen. Genmani-
pulation är redan idag viktig inom växt- och djurförädling. Vissa etiska
problem måste dock utredas innan genmanipulation kan tillämpas på män-
niskan.

Människans framtid kan också påverkas av snabbt förändrad livskvalitet,
av förändringar i miljön på jorden. Atmosfärens koldioxidhalt kommer att
ha fördubblats till år 2050 och tredubblats till år 2100 jämfört med den
naturliga nivån och förorsaka stora klimatförändringar, kanske lika stora
som mellan istiderna. Det naturligtvis svårt att yttra sig om storleken på
dessa förändringar.

Människans anpassningsförmåga är dock enorm och hon har väldiga tekni
ska resurser och stor intellektuell förmåga till sitt förfogande. Inom de
närmaste 50 åren kommer människan t.ex. att börja befolka rymden. Den
första kolonin på månen kommer troligen att grundas ca 2005-2010 och den
första expeditionen till Mars att göras ca 2010-2015. Snart därefter kommer
en större bas att grundas på månen med en armé av företagare, som kom-
mer att producera material för byggandet av en ännu större bas samt fabri
ker i banor kring månen.
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Befolkningsexplosionen i utvecklingsländerna, klimatförändringar, ned-
smutsningen uv biosfären, utrotning av hotade växt- och djurarter samt
människans utbredning till andra delar av vårt solsystem kommer att för-
ändra människans livsmiljö och tankesätt snabbt och radikalt.

Det kan hända att de nordiska folken kommer att förändras ännu snabbare
än den genetiska processen och selektionen skulle förutsätta. En finsk de-
mograf. Markku Ryynänen (Kansanvakuutus Nr 7, 1989), har kalkylerat
hur Finlands population skulle utvecklas utan hänsyn till invandringen.
Kurvan visar att de stora årskullarna från tiden omedelbart efter andra
världskriget nu är över 40 år gamla. De fruktbara kvinnornas årsklasser
krymper starkt. Om viljan att föda barn inte stiger, födes i Finland allt färre
barn årligen. Samtidigt ökar antalet avlidna, då de stora årsklasserna av
åldringar går bort.

Om födelsefrekvensen, dödligheten och utvandringen blir oförändrade,
kommer den finska befolkningen att minska enligt kurvan i bild 1. Under
200 år kommer vi att krympa från nuvarande 5 miljoner till drygt 1 miljon.
Man behöver inte ta kurvan i sin helhet på allvar, men början av minsk-
ningen är redan säker.

Men andra människor kommer väl att flytta in till Finland? Invandringen
ökar redan årligen. Alltså kommer det finska folket att drastiskt förändras
även av invandringen. Borde vi inte ägna mer uppmärksamhet åt förän-
dringen av samhället inom de närmaste 200 åren än åt tiden bortom 1 000
eller 10 000 år? Mänskligheten måste ju leva över den närmaste framtiden
för att nå den mera avlägsna framtiden.

Med förändringen av samhället förändras också utnyttjandet av jordskorp-
an. Tekniken finns redan tillhands. Användningen av underjordiska facilite-
ter ökar hela tiden. I USA har man ett projekt för att utnyttja tryck och
magmavärme på 6 000 meters djup för energiutvinning och processteknolo-
gi. Stort utnyttjande av geotermisk energi kommer uppenbart att ha någon
inverkan på spänningar i jordskorpan.

Då det är svårt att veta kommande generationers behov av underjordiska
utrymmen, borde slutförvaren för kärnkraftsavfall åtminstone göras så
flexibla och lätt tömbara som möjligt.

/. Grenthe
Du berör ett problem som många av oss kanske tänkt på. Diskuterar vi rätt
fråga?

Vi skall nu försöka belysa konsekvenser av radioaktiv strålning och vårt
kunskapsläge vad gäller ackumulering av radioaktiva ämnen i näringske-
djor etc. Även inom det området används modeller för att göra konsekvens-
bedömningar.
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E. Holm
Jag skall tala lite om låga stråldoser. Låt oss anta att det osannolika hän-
der, att vi får ett läckage, antingen långsamt eller hastigt. Vi kan förutsätta
att det inte blir fråga om någon direktstrålning, utan om låga absorberade
stråldoser, av storleksordningen mikrosievert, till många människor under
en eller flera generationer. Vi betecknar kanske inte dosen till individen
eller till kritisk grupp som väsentlig. Man kan kanske inte påvisa några
effekter av låga stråldoser. Det har i varje fall visat sig svårt att göra det.
Man har antagit att det varit en stokastisk variabel och att en sådan är en
realitet. Det finns även de som förespråkar en tröskelprincip. Det kanske är
så att man behållit den linjära hypotesen för att den passar så bra i model-
lerna, och det är så lätt att räkna. Andra mer komplicerade kurvformer ger
mer svårfbrutsägbara effekter.

När strålskyddsinstitut världen över sätter upp gränser för stråldoser, har
man tagit hänsyn till en linjär hypotes och att varje bidrag ger en effekt,
men man gör det på basis av någon slags kostnads-nytta analys. Vi kan
jämföra med röntgenundersökningar eller nuklearmedicin. Det är ingen
skillnad mellan den strålningen och annan joniserande strålning, men nyt-
tan bedöms vara stor i förhållande till risken, som bedöms vara liten.

Dessa låga stråldoser kommer inte att hota människans existens. Det for-
dras betydligt större stråldoser i ett ekologiskt system för att inte en individ
skall ersätta en annan. Det är mest fråga om medicinska och sociala aspekt-
er i ett samhälle, där vi antar att vi har samma omhändertagandefilosofi
som idag.

Vi kan väl tänka oss att ämnen läcker ut antingen i grundvatten eller hav.
Vi skall då särskilt betrakta vissa marina födoämneskedjor. Idag ger - som
ett resultat av människans utsläpp - den marina födoämneskedjan ett väl-
digt litet bidrag till populationsdosen, eftersom vår föda i huvudsak hämtas
från land.

Vi har mycket god kunskap om joniserande strålning och dess växelverkans-
processer. Vi kanske inte känner till alla reparationsmekanismer. Vi kanske
inte vet allt om mikrodosimetri eller när vi går ned till effekter på cell-nivå,
DNA-brott etc. Vi vet inte varför vissa människor drabbas och andra inte,
utan det kallar vi för en stokastisk variabel.

Vi kommer in på något som vi kallar en riskfilosofi. Börjar man räkna på
detta, så kommer man fram till att den maximalt erhållna stråldosen på ett
år motsvarar en tusendels grads uppvärmning av kroppen på grund av joni-
serande strålning, om hela dosen gavs på en gång. Det måste alltså vara
andra effekter det är frågan om.

Låt oss titta på de nuklider som är viktiga i olika tidsperspektiv. I det korta
till medellånga perspektivet är det strontium-90 och cesium-137. Här måste
man fråga sig vad källtermen har för betydelse. Sen finns det en del andra
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relativt långlivade, som vi nu känner lite bättre till, som transuraner och
teknetium. En rad andra, som vissa långlivade isotoper av tenn, selen och
zirkonium, är kanske oväsentliga, men det vore tryggt att veta hur mycket
det är man begraver. Hur beter sig de specifika nukliderna från denna spe-
cifika källa i en mycket specifik miljö? Vi har hört talas om anoxiska system
och om möjlighet till sulfidbildning. Det senare gäller kanske inte bara
koppar. Hur är det med transuranerna och teknetium?

Jag skall visa två bilder. Den heldragna kurvan i den första bilden (Fig 9-6)
beskriver den linjära hypotesen. Man har extrapolerat det linjära samban-
det mellan dos och effekt ned till noll. Vid mycket höga stråldoser, när man
så att säga slagit ihjäl allt i systemet, ökar inte längre effekten då dosen
ökar ytterligare.

Nu diskuteras mycket en kurva med S-form, ungefär som svärtningskurvor
för fotografisk film. Man har då en tröskeleffekt. Det finns undersökningar,

Effekt

Dos

- A £>-

Linj. hypotes

Tröskel effekt

S. form

Effekt av naturlig bakgrundsnivå

Fig 9-6
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där man utnyttjat naturens egna laboratorier i olika naturlig strålningsni-
vå. Vi har områden med låg naturlig strålningsnivå och områden med hög.
Man har då faktiskt kommit fram till mycket underliga kurvor, som skulle
antyda att det är nyttigt med lite strålning, men det vore ju farligt att försö-
ka anpassa eller optimera strålningsfältet utifrån sådana resultat.

Varför gör man då skillnad mellan radionuklider och andra toxiska element,
där man alltid sätter någon form av gränsvärden? Denna kurva (Fig 9-7)
visar procent överlevnad som funktion av dos. Om vi har en organism som
vi utsätter för en kemisk toxisk substans t.ex. så händer först ingenting,
men sedan händer något mycket drastiskt. Hela populationen dör. För joni-
serande strålning har vi den streckade kurvan. Kanske denna skillnad är
motivet till att vi fortfarande håller fast vi den linjära hypotesen. En jäm-
förelse mellan andra toxiska element och de radioaktiva vore av stort intres-
se. SSI har haft en konferens om detta.

Överlevande fraktion %

1 0 0 •

0

Fig 9-7

\
\

\
\

Joniserande \
strålning \

\

Kemisksubstans

Vi
Tröskel Dos

J-0 Liljenzin
En kort filosofi beträffande radionuklider och kemiska grundämnen. När
det gäller transuranerna och teknetium kan vi ha rätt att prata om radio-
nuklider, eftersom de inte finns i annan form i naturen. Så fort vi börjar
prata om cesium, barium, strontium m.fl. så är de radioaktiva ämnena bara
en liten del av de grundämnen som förekommer t.ex. i grundvattnet. Den
naturliga förkomsten av inaktivt grundämne är den dominanta. Radionukli-
den är bara en liten störning på ytan.
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L. Nordström
Jag vill återvända till gårdagskvällens inledningsföredrag av Curt Berg-
man, SSI. Jag har egentligen inget att anmärka på vad han räknade upp i
sitt anförande, hur han förde fram alla svårigheter och osäkerheter, men
efter att han radat upp alla dessa faktorer, som är svåröverblickbara, så
slutade han med en overhead, som i klartext sade, att det går nog bra ändå!

Jag skulle vilja uppmana sekretariatet att titta på detta. Slutklämmen går
inte ihop med framställningen i övrigt och jag hittar heller inte slutkläm-
men i det material, som sänts ut i förväg. Om den kommer med i den form
som Curt Bergman gav den, så kommer den att uppfattas som konklusionen
av hans inlägg. Det finns en risk att alla svårigheter inte kommer med i
rapportmaterialet. Till beslutsfattarna går då bara slutklämmen.

C. Bergman
Jag har pappren framför mig. I det utsända materialet ges ungefär samma
slutkommentar. Jag säger där att "Därigenom ges goda garantier för att
inte människor i framtiden skall drabbas av obehagliga överraskningar".
Detta är givetvis ingen fullständig garanti utan en garanti baserad på den
kunskap vi har idag, och det finns självfallet mycket mer material än det
som jag kunnat ta med i mitt papper på 12 sidor. Vi har exempelvis i
granskningen av KBS-3 rapporten gjort en lite mer fullständig diskussion
kring en rad olika ämnen och hur de skulle kunna påverka biologiska sy-
stem. Ett exempel är jod-129, som ju har mycket lång halveringstid, men
som kommer att spädas ut i oceanerna. Man kan då räkna ut vilka halter av
radioaktiv jod man kan få i relation till halten av stabilt jod. Man ser då att
man måste ta in utomordentligt stora kvantiteter jod för att få en stråldos,
förutsatt att man räknar med en människa som mottagare av den här joden.

Det är alltså ingen absolut garanti, men baserat på den kunskap vi har nu,
är det vår fasta övertygelse, att vi bör - om vi tillämpar dessa principer för
beräkning av framtida effekter av dagens verksamhet, med pessimistiska
förutsättningar för de fall vi är osäkra - ha en relativt god garanti för att vi
inte skall råka ut för obehagliga överraskningar framöver.

0. Stephansson
Under detta seminariet gång får vi vid upprepade tillfällen kommentarer
från Lars Nordström. Jag känner mig lite vilsen. Jag skulle väldigt gärna
vilja veta hur Lars Nordström själv avser att lösa detta problem, som vi är
satta att diskutera idag. Det skulle ge mig bättre referensramar för att
bedöma dina inlägg. Jag vet att Nils-Axel Mörner förordar en slags lösning
med "mumi ekistor" på markytan. Det hjälper mig att förstå hans argumen-
tation. Men jag vet inte vad Lars Nordström har för förslag till lösning på
problemet och det gör att jag har svårt att följa hans frågor.

L. Nordström
Jag begärde igår tid till slutsessionen, session 6. Du får sväva i okunnighet
till dess.
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BIO Session 2: Nästa istid

D. G. Gee (inledare och ordförande)
En del av de frågor som vi skall diskutera under denna del av mötet har
redan berörts. Det kommer därför att bli en viss överlappning.

Det finns många icke-geovetare närvarande. Inledningsvis vill jag därför
snabbt med hjälp av några diabilder (Fig 10-1, sid 177) visa er vad den sena-
ste istiden fick för följder för den fennoskandiska miljön. Dessa bilder kän-
ner säkert geovetarna igen. Endast genom att studera förtiden kan vi skaffa
oss kunskaper om hur vår fysiska omgivning kan komma att ändras. Bilder-
na ger en idé om hur Fennoskandien såg ut under den senaste stora ned-
isningen (ca 12 000 år f v t); under den efterföljande issmältningen bildades
först Yoldiahavet (ca 7 700 år f v t), sedan Ancylussjön (ca 6 500 år f v t) och
till slut Litorinahavet (ca 4 500 år f v t). Istiden fortsätter alltjämt påverka
landskapets utformning genom en kontinuerlig landhöjning på ca 1 cm per
år i Bottenviken medan Skåne ligger stilla.

Jag hade tänkt att vi först skulle diskutera om vi är på väg mot en ny istid
och i så fall när den kommer och vad de olika alternativen kan ha för konse-
kvenser för kärnavfallshanteringen. Därefter kommer vi att se närmare på
de olika miljöer som är mest jämförbara med den senaste istiden. Och slutli-
gen blir det intressant att behandla andra aspekter av Fennoskandiens
kvartärgeologi ska historia, t ex den stora ismassans inverkan på berggrun-
dens stabilitet och tektoniska rörelser.

Vi bör se närmare på de nutida glaciärtäckta områdena och vilken betydelse
det har för vattenforing i den underliggande berggrunden. Kontakten mel-
lan isen och berggrunden kan vara torr eller våt om vattnet från isen rinner
ut längs kontakten eller djupare ned i berggrunden. Hur blir erosionen och
vilka avsättningar såsom morän och rullstensåsar kommer vi att få?

Vi har tidigare under detta seminarium inte talat så mycket om berggrun-
dens sammansättning och dess inverkan på vattenkemin, inte heller om
vattenkemins betydelse för upplösning av avfallet eller om hur fort dessa
processer går. Jag hoppas att vi kan komma in på detta under denna ses-
sion.

Vi ska börja med att gå tillbaka till Milankovitchs teori, som vi redan talat
om tidigare idag, men vi skall nu koncentrera oss på att diskutera konse-
kvenserna av de eventuell a klimatförändringar som kan komma. Därefter
riktar vi in oss på nutida istäckta områden, vad vi kan lära oss av t ex grön-
landsisen och dess omgivning. Vi avslutar sedan med de kvartärgeologi ska
frågorna från framförallt Fennoskandien. Behövs mer forskning och i så fall
inom vilka fält?

Låt oss börja med Wibjörn Karlens bild, som visar Milankovitch's klimat-
kurvor.

137



W. Karlen
Det har länge rått tveksamhet om vad som styrt klimatets variationer till
baka i tiden. På ett tidigt stadium hade man en känsla av att det förekom-
mit kanske fyra stycken istider. Det är fortfarande en vanlig uppfattning
bland personer som inte har läst geovetenskap. Sedan fick man möjlighet
till studier av djuphavssediment. Dessa har gång på gång visat att man har
en mycket lång sekvens av klimatvariationer som med all säkerhet är av
typ istider - interglacialer - interstadialer. På ett ganska tidigt stadium
diskuterade man möjligheterna att dessa kunde vara resultat av förändring-
ar i jordens läge relativt solen och möjligen också jordbanans ellipticitet.
Det skulle alltså framförallt vara tre parametrar som hade stor betydelse

- hur elliptisk banan är (en långvågig" variation med
ca 100 000 års period)

- jordaxelns lutning (period ca 40 000 år)
- tiden for sommarsolståndet (period ca 20 000 år)

Man har arbetat igenom detta och kommit fram till att denna teori verkar
hållbar. Det är den som styr de stora variationerna i klimatet.

Det är viktigt att peka på att det är fråga om en mycket lång sekvens. Bild-
en här (se Fig 9-2, sid 101) visar bara en del av den. Den går ytterligare
flera hundra tusen år tillbaka i tiden i de längsta sedimentkärnorna, men
då är detaljrikedomen mindre. Det är alltså fråga om ett förlopp som har
upprepats under många perioder, ett tjugotal kanske, dvs ett antal som är
stort nog för att man skall kunna tala om en periodicitet, även när det gäller
den här 100 000 års skalan. Anledningen till att t.ex. ellipti cite ten skulle
spela så stor roll är svår att förstå, och det behöver vi inte gå in på nu. Kär-
nor av den här typen har tagits i stort antal, flera tusen vid det här laget,
även om inte alla går lika långt tillbaka i tiden. Man har alltså kunna repe-
tera det hela. Det är inte fråga om några experimentfel e. dyl. utan det är en
verklig cykel.

Man kan se samma fenomen i inlandsisar på Grönland och Antarktis. Det
gäller alltså båda halvkloten och mer eller mindre precis samma mönster
kommer tillbaka. Vi känner alltså ganska väl de bakomliggande teorierna
och vet en hel del om detaljerna beträffande hur ett istidsforlopp sker, sär-
skilt då det senaste som går från ca 150 000 år tillbaka och fram till nutid.
Där har man god upplösning på iskärnorna och man har kunnat räkna fram
en sorts modell av hur framtiden kommer att se ut. Tidigare var man tvek-
sam om vad som skulle hända under de närmaste 2 000 åren men nu har
man bestämt sig för att det blir ingen ny istid utan en interstadialperiod nu
närmast. Temperaturen kommer då att sjunka ganska måttligt.

På denna bild (Fig 10-2) kan man titta i detalj på den föregående intergla-
cialen och interstadialen. Vi ser här att temperaturen i Antarktis var upp
emot 2 till 2.5 grad varmare än vad den varit hittills under holocen (dvs den
yngre delen av kvartärperioden). Det behöver ju inte vara något generellt
utan kan gälla relativt lokalt. Vi hade storleksordningen samma temperatur
som nu, och sedan föll temperaturen snabbt ned, men kom upp snabbt igen
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till ett läge som ligger någonstans mellan glacial och interglacial (dvs vad
man kallar interstadial). Det är fråga om en temperatursänkning på ca 5
grader sett över en längre period. Det är den temperaturen vi skall beakta
när vi vill titta på vad som kommer att hända framöver. Det är alltså fråga
om en temperatursänkning på ca 5 grader som är aktuell under de närma-
ste flera tiotusentals åren. Naturligtvis med stora variationer och temporä-
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Fig 10-2 CO2 concentrations ('best estimates') and smoothed values (spline
function) in p.p.m.v. plotted against age in the Vostok record (upper curves)
and atmospheric temperature change derived form the isotopic profile (lower
curve). The deuterium scale corresponds to values after correction for deute-
rium changes of oceanic water.

Källa: J. M. Barnola et. al. Nature, Vol 329, p. 410, 1987
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ra sänkningar som är väsentligt större än så, men det dröjer länge innan vi
når ett klimat som är lika kallt som för 18 OOO år sedan. Allt under förut-
sättning att människan inte påverkar klimatet!

Med en temperatursänkning på ca 5 grader kan man spekulera kring vad
som händer. Man kanske sänker glaciationsgränsen med ca 800 meter.
Iskanten skulle kanske hamna någonstans i mellansverige, som Jan Lund-
qvist nämnde, men den kommer att fluktuera ganska mycket fram och till-
baka. Isvolymen blir sådan att vi är långt ifrån att binda upp lika mycket
vatten som vi gjorde under den förra glacialen, då havsytan sjönk med stor-
leksordningen 100 meter. Iskappan kommer att bli ganska liten såväl över
Skandinavien som över Nordamerika. I och med att havsytan sjunker ökar
även storleken på isen i Antarktis, som är mer eller mindre helt styrd av
vattenståndet. Det gör att en hel del vatten kommer att bindas upp, men
här finns det skäl att arbeta vidare så att man kan precisera detta mycket
bättre. Lokalt, nära de inlandsisar som byggs upp, kommer vi att få en
landsänkning. Även om detta vet vi relativt lite men det finns möjlighet att
få bättre kunskap om detta genom studier av t.ex. Spetsbergen. Där finns
det indikationer att inlandsisen har byggts upp sedan mitten av holocen och
fram till nu. Det finns osäkerhet i detta men det verkar vara så. Den
mellansvenska zon som hamnar utanför inlandsisen kommer att pressas
ned. Det kommer förmodligen att bli ganska stora spänningar i berggrun-
den och havsvatten kommer att tränga in över vissa områden som inte är
istäckta.

Vad gäller permafrost och liknande så tror jag att i de här ytterkantområde-
na av glaciärerna är det inte extremt kallt. Förmodligen är det lite mildare
än tundraklimat. Jag skulle tro att det faktiskt finns lite skog kvar i områ-
det, men givetvis är det helt annorlunda än dagens klimat. Någonting i stil
med vad vi har i fjällkanten i Sverige för närvarande, kanske. Det innebär
då permafrost i vissa bitar. Under den relativt tunna isen är det svårt att
bedöma om det blir permafrost eller ej. Det beror på en hel rad faktorer som
har att göra med dynamik, temperatur på ytan och jordvärme underifrån.
Det är väl troligt att det kommer att vara permafrost under vissa delar av
isen åtminstone.

D. G. Gee
Här har vi en mycket intressant och väl förankrad hypotes, dvs Milan-
kovitch's teori om klimatförändringarna. Det mesta av den information vi
har pekar på att dessa cykler verkligen är väl etablerade. Det finns dock
vissa reservationer, t.ex. beträffande vilken roll koldioxiden spelar. Vad
säger Bertil Eriksson?

B. Eriksson
Den ökande växthuseffekten är ett väldigt aktuellt ämne som diskuteras
intensivt och man har gått ut med information som säger att en bit in på
nästa århundrade har halten av växthusgaser fördubblats från nuvarande
värden på 350 ppm. Man har konstruerat matematiska modeller för att se
vad detta skulle ha för inverkan på jordens klimat.
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De första modellerna som man tog fram för ett antal år sedan gav till resul-
tat att t.ex. vintertemperaturen i våra trakter skulle stiga 12-16 grader, att
jordens medeltemperatur skulle öka mellan 1.5 och 4.5 grader och att havs-
vattenytan skulle stiga med upp till 1 meter.

Nu har det på senare tid kommit fram nya, bättre modeller som ger en
något annorlunda bild. De klimatmodeller som används är i princip samma
som de som vi använder för de dagliga väderleksrapporterna på SMHI. Det
bygger alltså på de fysikaliska lagar som styr strömning, termodynamik osv.
Jag kan nämna några resultat från några körningar med en modell som är
kopplad till oceanerna. Det är nödvändigt att göra den kopplingen, eftersom
oceanerna har så stor betydelse. Däremot har man naturligtvis inte kunnat
ta hänsyn till biosfären. I en körning har man abrupt fördubblat mängden
växthusgaser från 330 till 660 ppm. Enligt detta sätt att köra modellerna
får man för vintermånaderna dec-jan-feb en mycket kraftig uppvärmning på
60-70 grader nord på ca 5 grader. Man får en uppvärmning i hela troposfä-
ren (dvs på nivåer under ca 10 km) medan man i stratosfären (dvs på nivåer
mellan ca 10 och 50 km) får en avkylning. Denna avkylning i stratosfären
får man vid körningar med alla modellerna. På sommaren får man också en
uppvärmning i hela troposfären, ca 1.5 - 2 grader i våra trakter. Detta är
alltså ungefar som man tidigare sagt, dvs ca 1.5 grad som globalt medelvär-
de för uppvärmningen vid jordytan.

Om man gör på ett annat, mer realistiskt sätt, så att man successivt ökar
halten koldioxid, i detta fall med en procent per år, får man ett annat resul-
tat. Man har t ex gjort en körning för 30 år framåt och jämfört resultaten för
åren 26 till 30 med utgångläget. Resultaten blir då väldigt annorlunda.
Visserligen är det inte samma mängd koldioxid i de båda fallen, men det är
ganska slående att uppvärmningen i senare fallet blir betydligt mindre.
Man får t.o.m. en avkylning här uppe på norra halvklotet norr om 60 grader
nord. På vintern skulle man där få en avkylning på 1.5 grad jämfört med en
uppvärmning på 5 grader i förra fallet. Även på sommaren skulle man få en
avkylning på nordliga latituder, medan man däremot på södra halvklotet
inte skulle få någon avkylning.

Låt oss då i stället titta på hur det ser ut regionalt för perioden dec-jan-feb
och jämföra femårsmedelvärdet för åren 26-30 med utgångläget. För Sveri-
ges del blir det en avkylning, liksom på några andra håll. För sommarfallet
får vi också en avkylning. Tittar man på tendensen för de senaste femtio
åren, kan man faktiskt konstatera att en sådan avkylning redan pågår i vår
region och även över norra Stilla Havet. Men detta kan även bero på helt
andra faktorer, på anomalier hos den allmänna cirkulationen eller på ökat
utbyte mellan ytvatten och kallare vatten från havsdjupen. Förklaringen
behöver alltså inte vara ökad växthuseffekt, men det som är intressant är
att man här i denna simulering har kommit till radikalt annorlunda siffror
vad gäller effekten av ökad växthuseffekt. Fortfarande är dessa modeller
osäkra. Man har stora svårigheter att på ett korrekt sätt beskriva molnbild-
ning och nederbördsutlösning. Just molnen är en nyckelparameter för strål-
ningsbalansen. Vid ökad temperatur kan man räkna med ökad avdunstning
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och som en följd därav ökad molnighet. Bara ett par procents ökad molnig-
het skulle helt kunna dölja den här andra effekten.

D. G. Gee
På detta område kan det kanske vara svårt att nå en konsensus om hur den
globala förändringen kommer att bli under den närmaste framtiden. Vad vi
däremot kan anta är att vi rör oss mot en ny istid. Temperaturen kommer
att fluktuera under flera tiotusentals år innan vi kommer till en så stor
temperatursänkning att det kan bildas mäktiga ismassor i Skandinavien
igen.

Innan vi nu fokuserar på Skandinavien och Fennoskandia vill jag fråga:
Vad kan vi lära oss av nutida analoga miljöer - t.ex. från de områden i värl-
den där man nu har 3 km tjock is och där vi i deras omgivning har perma-
frost till olika djup etc? Kan sådana miljöer säga oss något om ett framtida
förvar under en ismassa i Skandinavien?

0. Stephansson
Jag vill ta upp en sak som publicerats under de senaste 2-3 åren som gäller
den seismiska aktiviteten på nedisade områden. En forskare (Johnson) i
USA har studerat seismisk aktivitet i både Antarktis och Grönland. Vad
han funnit är att de centrala delarna av de nedisade områdena uppvisar låg
seismisk aktivitet. Förklaringen till detta är att ismassan som trycker ned
jordskorpan leder till att omgivningstrycket på berget under isen ökar och
därmed kommer man längre och längre bort från brott-envelopen. De av er
som är tekniker känner till Mohr's cirklar. Brott-envelopen begränsar vad
som är stabilt och vad som är instabilt. När m? n har en landis förskjuter
man de mohrska cirklarna längre och längre ut mot höger. Man kommer
alltså längre och längre bort från brott-envelopen. När däremot landisen
smälter av, så kryper de mohrska cirklarna närmare och närmare brott-
envelopen och man kan då förvänta sig en något förhöjd seismisk aktivitet.
Det är några av de färskaste rönen vad gäller seismisk aktivtet och dess
koppling till spänningstillståndet i de nedisade områdena.

Wibjörn Karlen menade att nedpressningen av jordskorpan kan komma att
leda till ökade spänningar och därmed större risk för jordskalv. Det har
gjorts beräkningar på vilka spänningsändringar man kan förvänta sig un-
der själva isen och framför allt vid isranden, där man har själva nedböjning-
en av jordskorpan. De värden som man ansätter på detta idag ligger runt
5 MPa, dvs 50 kg/cm2, och det är spänningsändringar som mycket väl kan
utlösa rörelser i blocken och därmed orsaka skalv. Det är några glimtar från
den pågående forskningen om spänningar och landis.

N-A. Mörner
Jag har två kommentarer. Den ena gäller istiderna som sådana, som
Wibjörn Karlen beskrev så bra. Det kan vara intressant för dem som ej är
insatta i den problematiken att veta vad som hände i det riktigt långa per-
spektivet. Vi fick då plötsligt - kanske - kontinentala glaciationer, d.v.s. isar
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som utbredde sig över norra Europa och över norra Amerika och kanske
även i södra Patagonien. Detta började för ca 2.5 miljoner år sedan. Innan
dess hade man också haft Milankovitch-variationer, men de hade inte lett
till kontinentala glaciationer. Men det var en hel del saker som hände för ca
2.5 miljoner år sedan, så att i det stadium som jorden då befann sig, så kom
de här Milankovitch-variationerna att leda till en alternering mellan glacie-
rade och icke glacierade tider. Vad vi talar om när vi säger att det kommer
en framtida glaciation (1 inom de närmaste 100 000 åren och kanske 8-10 st
inom den närmaste årmiljonen) är alltså en analogi med vad som hänt på
naturlig väg under 2.5 miljoner år. Vi kan inte stänga av den processen. Det
är viktigt att känna till.

Min andra kommentar gäller seismisiteten. Vi talade inte så mycket om
sesmisiteten i morse. Det är ju något som vi har nu och även i framtiden i
icke glacierade perioder. Man studerade perioden 1955-75 och fick en slags
variabilitet hos seismisiteten som man extrapolerade framåt i tiden och man
gjorde prognoser för långa perioder på hundratusentals till en miljon år (se
Fig 8-12, sid 91). Nu är det intressant att se vad som verkligen hände. Det
skedde en drastisk ändring år 1900. Prediktionen håller inte ens 50 år bak-
åt i tiden! Vad som hände därefter var att seismisiteten ökade ytterligare
1983-86. Det stämmer inte med prediktionerna, varken vad gäller storlek,
tid eller yta. Går vi tillbaka till istiden så anser jag att vi då hade magnitu-
der på 7-8. Skälen till att jag anser detta skall jag återkomma till sedan.
Men det är intressant att ha den här bilden. Varför har vi dessa variationer
i seismiska bilden? Det är inget stokastiskt, det finns en tendens i det hela.
Det har att göra med jordens rotation. Omkring 1900 ändrades jordens
rotation och det påverkade faktiskt seismisiteten på alla möjliga platser. I
Japan gick den upp men i Fennoskandien och i Venezuela gick den ned. Det
beror på att jorden består dels av plattor och dels av vatten som flyttar sig
och utövar tryck på bergs-kropparna. När jordens rotationshastighet än-
dras, skjuts de här plattorna åt olika sidor och det är det som vi ser. Än-
dringen år 1900 var 3-4 millisekunder. På åttiotalet var det 0.4 millisekun-
der. Detta är också en variabilitet som vi har och som kommer att finnas
även när vi inte har istid.

K. Röshoff
När man pratar om seismisitet måste man också se på de praktiska följder-
na och se dessa i relation till förvaret på några hundra meters djup. Jag har
gått igenom litteraturen vad gäller skador i tunnlar, bergrum och gruvor i
samband med skalv av magnitud 5-8. Det finns inget dokumenterat fall, där
man haft någon kollaps. I de flesta fall är det mycket små skador som in-
träffar även vid höga magnituder. Däremot kan byggnader på markytan bli
fullständigt utraderade. Man måste sätta den seismiska aktiviteten i rela-
tion till vad vi diskuterar, d.v.s. förvaret.

J-O. Liljenzin
Jag har fascinerats av den här överensstämmelsen mellan interferenser i
jordbaneparametrar och temperatur m.m. men jag vill fästa uppmärksam-
heten på att det finns en faktor till, av astrofysisk natur. Jag var på ett
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krismöte på Berkely 1972, där 7 nobelpristagare var samlade och diskutera-
de om man skulle gå ut till pressen med nyheten att solen höll på att slock-
na. Man hade ur neutrinomätningar kommit fram till att energiproduktio-
nen i solen var noll. Mätresultaten blev sedan på nytt "normala", men vi
skall akta oss att tro att solen är en permanent och stationär stjärna som
alltid genererar precis lika mycket energi.

W. Karlen
Vi pratade om analogier. Det kan vara skäl att nämna att det nu finns dels
ganska många direkta borrhålsobservationer av temperaturen vid botten av
inlandsisarna på Grönland och Antarktis dels andra typer av mätningar och
beräkningar. Det är uppenbart att det på många håll är fruset i botten och
att den rörelse som sker i inlandisarna sker ovanför berggrunden utan att
påverka denna så mycket förmodligen. Erosionen är liten där. Men det finns
också områden både centralt och marginalt i de här isarna där det uppen-
barligen råder smälttemperatur (trycksmältpunkt). Det kan finnas sjöar
(eller åtminstone vatten) under isen över stora områden. Där finns det
ingen permafrost och där sker en klar glidning av isen över berggrunden och
man har erosion hela tiden. Även där kan vi dra vissa slutsatser. Här kan
man utveckla kunskapen längre om man vill satsa på ytterligare studier,
t.ex. genom att fortsätta is-borrhålen ned i berggrunden.

D. G. Gee
Hur djupt kan pennafrosten gå i anslutning till dessa stora ismassor?

N-A. Mörner
För det första bör vi klargöra vad permafrost är. Antag att vi har ett lager i
berget på 500 m djup, som alstrar en massa värme. Först var det tal om 30
grader på kapselytan, men nu är det 69 eller 80 grader som nämns. Värme
kommer att ledas ut i det omkringliggande berget, samtidigt som värmen i
förvaret avklingar. Här har vi alltså en temperaturanomali, som vi sätter in
i berget. Se fig 8-10, sid 89.

Kanske blir det sedan en permafrostperiod. Det betyder kanske att först blir
det kallt och sedan börjar isen avancera. På Grönland finns permafrost
ända ned till 500 m djup. Likadant i Sibirien. Det är inte säkert att det blir
så här hos oss, men ponera att det blir så. Vad händer då, om man får en
permafrost i en istids början? Jo man får en kollossal anomali, koncentrerad
till förvaret. Sedan kommer isen och avancerar och då blir det varmare.
Under mycket korta tider får vi mycket starka temperaturgradienter och
förändringar av dessa gradienter. Det var ett gammalt sätt att spränga berg
förr i tiden och detta hör till de kinkiga frågorna. Vi måste ta med detta. Det
har jag alltid framhållit när jag har suttit med i grupper som skulle yttra
sig över KBS. Det har inte beaktats hittills.

D. G. Gee
Menar du att förvaret kan komma att frysa?
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N-A. Mörner
Jag tycker att det är synnerligen allvarligt det som jag visat, och det är en
bidragande orsak till att jag inte litar pä berget.

P-E. Ahlström
För att ingen skall missförstå den här siffran på 80 grader som jag nämnt
tidigare, vill jag förtydliga att det är den maximala temperaturen på kap-
selns yta. Den temperaturen inträffar inom några hundra år, sedan sjunker
temperaturen allteftersom aktiviteten i avfallet klingar av. Efter några
tusen år, när det kan bli aktuellt med en istid som tidigast, är vi nere i en
temperaturförhöjning på endast något tiotal grader över bergets normala
temperatur. Man skall inte överdriva denna temperaturkontrast!

A. Björklund
Jag vill ta fram två saker som kan hända under permafrost och under is och
som jag tycker att man hittills glömt bort att beakta, när man diskuterar
framtidsperspektiv för kärnavfallsförvar i urberget.

För det första så vet vi idag ganska mycket om hur vattnet ser ut på stora
djup och vi vet att vi har extremt salta vatten ganska nära ytan. Går man
ner 4-500 meter så är vattnet på många ställen väldigt salt. På 1 km djup
har vi i Finland hittat vatten som ligger runt 20% sal thai 1.1 både Kanada
och Ryssland har man vatten i urberget som ligger runt 30% i salthalt.
Detta är ju inte havssalt utan det är andra salter, men vattnen är trots det
extremt salta och frätande. Att vi har dricksvatten vid ytan beror på att vi
har regnvatten, som ger oss detta söta vatten. Vad händer om vi stänger av
regnvattencykeln med en permafrost eller en is? Vi har goda grunder att
anta att de här salta vattnen på åtminstone vissa håll kommer att tränga
upp ända till isbottnen. Detta att vi har salta vatten nära isbottnen har vi
kanske belägg för i Antarktis, där det finns sjöar framför iskanten, som har
mycket höga salthalter, som kan vara relaterat till det salta vattnet i berg-
et. Då kan man fråga sig vad som händer om det salta vattnet tränger in i
förvaret.

Den andra aspekten gäller metanhydrat. Det är en fast blandning av is och
metan. Is har samlat upp metanmolekyler i stora mängder under låg tempe-
ratur och högt tryck. Precis just under sådana förhållanden som finns vid
permafrost och under inlandsisar bl.a. Många oljegeologer räknar med att
ungefär hälften av alla kolvätereserver som vi har i världen föreligger i
metanhydratform. Mig veterligen använder ryssarna kommersiellt metan-
hydrat i permafrostområden. Jag skall visa ett diagram (Fig 10-3) på stabili-
teten, som kan gälla för kärnavfallsförvar. Diagrammet visar det generella
stabilitetsfältet för metanhydrat samt det fält, inom vilket metanhydrat är
stabilt under permafrost. Om vi får en inlandsis över ett kärnavfallsförvar
så kommer metanhydrat att bildas under permafrostperioden och under
glaciationsperioden, dvs under en mycket lång period. Bentoniten som inne-
håller vatten kan komma att samla upp metanhydrat. I nästa period av
deglaciation kommer vi att överskrida den fasgräns, där föreningen blir
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Fig 10-3 Stability of methane hydrate. Modified from Kvolden and
McMenamin (U.S.Geol.Surv., Circular 825,1980)

instabil och övergången från stabilt till instabilt tillstånd sker mycket tvärt.
Om inte metanet hittar någon väg att diffundera bort kommer det att orsa-
ka ett stort övertryck i förvaret och det kan då - åtminstone teoretiskt - ge
upphov till tryck som överskrider omkringliggande bergs hållfasthet och
man kan få en explosion som följd. Här kan man fråga sig: Har vi något
exempel eller bevis på att sådana explosioner kan ha hänt i slutet av den
senaste glaciationen. Tittar vi i litteraturen så blir svaret nej! Vi har dock
fenomen som vi kanske kan tolka på detta sätt trots att ingen hittills gjort
det, eftersom det inte hör till den paradigm som vi är vana vid att arbeta
med. Vi har "exploderade" berg i Sverige. Hela berg ser ut som om de har
exploderat under isen eller under vattnet. Kanske är det precis vad de har
gjort.

/. Grenthe
En teknisk fråga. Om detta är ett fasdiagram för systemet, som du har ritat,
så kommer ju fasövergången normalt inte att ske i form av en explosion,
utan man får en invarianspunkt, som innebär att metanet gradvis kommer
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att lämna systemet. Under den tiden hålls tryck och temperatur konstanta.
Det måste alltså finnas någon annan typ av förändring som sker samtidigt.

A. Björklund
Jag har inte de teoretiska kunskaperna att kunna säga exakt vad som hän-
der vid fasövergången, hur trycket stiger etc. Det skulle jag vilja ha belyst
av dem som arbetat med denna typ av problem.

E. Eriksson
Alla pratar om permafrost. Borde vi inte något diskutera förutsättningarna
för permafrostbildning? Det är ju inte säkert att det verkligen utbildas en
permafrost, om man t.ex. har tillräckligt med snö. Vi har ju en balans mel-
lan värme som tillförs från jordens inre och värme som borttransporteras
genom snön eller isen. Balansen beror av värmeledningsförmågan i respek-
tive medier. Är värmeledningsförmågan i snömediet tillräckligt stor för att
detta skall kunna bortleda värmet i tillräcklig grad. Om så är fallet får man
ju frost, men om den inte är det, då blir det otjälat under isen. Hur mycket
undersökningar finns det av permafrostfenomen under inlandsisar? Detta
är ju en viktig fråga.

J. Lundqvist
Jag vill komplettera Niklas Mörners tidigare svar på ordförandens fråga om
permafrost. Vi behöver inte nödvändigtvis koppla ihop permafrost med istid
och glaciation. Dagens mäktigaste permafrost (ca 500 m djup) finns på
ställen där vi ej har inlandsisar. Det är en fråga om klimat, skyddande
snötäcke etc. Hur vi har det i förhållande till en växande inlandsis beror på
många faktorer, bl.a. på hur det ser ut under isen, på hur glaciationen star-
tar och växer till. Det finns många uppfattningar i dessa frågor och förmod-
ligen är flera av dem riktiga, men vid olika tillfällen. Det är stor skillnad om
vi får en is som breder ut sig från fjällen och invaderar landet i form av
glaciärer. Det fordrar kanske inte så värst låga temperaturer. Jag är inte
säker på att vi får särskilt mycket permafrost under sådana förhållanden.
Det är väl - skulle jag gissa - ungefär de effekter vi skulle få under en första
nedisningsfas efter en varm interglacial. Om vi däremot har de här andra
fluktuationerna (som jag återkommer till nedan) är det ganska sannolikt att
isen breder ut sig med en helt annan mekanik. Under de förhållandena kan
vi säkert få en mäktig permafrost både utanför isen och som sedan blir
bestående under isen. Detta är, som Erik Eriksson nämnde, av utom-
ordentligt stor betydelse i de sammanhang som vi diskuterar här, bl.a. för
glacialerosionens vara eller inte vara. Den frågan hänger ju nära samman
med om vi har permafrost under isen eller ej. Det finns en hel del data från
nutida glaciärer, men det kan Wibjörn Karlen bättre än jag. Jag tror inte vi
har någon särskilt fullständig bild av hur det hela ser ut och framför allt är
vår kunskap ofullständig när det gäller hur det har varit och hur det kom-
mer att bli här i Skandinavien.

N-A. Mörner
Här pågår två diskussioner, dels Björklunds fråga och dels det här med
permafrost.
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Vad Björklund sade är väldigt viktigt. Hur det än är med fasövergångar
o.dyl., så håller jag med om att det finns saker i naturen som vi kan se, som
är väldigt svåra att förklara. Bl.a. gäller det berggrundsplintar som ser ut
som om de har exploderat. Det är någonting inifrån, så att säga, som ligger
bakom. Där skulle detta, som Björklund beskrev, kunna vara en möjlig
förklaring.

Den enda andra möjliga förklaringen är väl att man har rörelse inne under
sådana här kullar. Detta är nya idéer inom tektoniken. som skrivits om i år.
Själva förkastningen behöver då inte synas. Den seismib/ca händelsen och
förskjutningarna sker nere i berget.

Vad sedan gäller migration av det salta vattnet har jag i det material jag
satt upp på väggen nämnt att vid en inledande landsänkning kommer geoid-
höjningen att leda till en hydrologisk upptransport på ca 800 m. Det är
något där nere som skall uppåt. Med det menar jag att det här är de hydro-
logiska modeller som ni oftast ser. Men det finns ett väsentligt fel i dem och
det är just att man behandlar vattnet som en stor enhet, vilket det inte är.
Här ligger havsytan, som är en geoidyta, dvs en ekvipotentialyta. Den fort-
sätter in under berget. Det finns ingen anledning för vattnet att sjunka
under den nivå som svarar mot dess egen vikt. Det kan se ut att göra det
men då måste temperaturen och alltså tätheten ha ändrats. Häller vi ut
varmt vatten på ytan av en sjö, så sprids det ut på sjöns yta. Det här att
vatten hela tiden sjunker är ett påhitt egentligen. Regnvatten sjunker ned
men inte till grundvattenytan utan till geoidytan. Det finns två grund-
vattenytor, den dynamiska som fluktuerar med nederbörd och avdunstning
och den som hålls av gravitationspotentialen. När havet stiger eller sjunker,
då stiger eller sjunker också hela ekvipotentialytan. Låter vi denna stiga
med 800 m, då får vi en påspädning inte uppifrån utan underifrån, och det
är det viktiga. Därför får vi en upptransport och därför är det inte så kon-
stigt att man hittat sådana här saltanomalier under isen. (Likadant är det
på öarna här utanför, där man i ökad utsträckning får salt vatten i brunnar-
na.) Landsänkningen är problematisk eftersom den leder till att geoidytan
kommer att höjas med ca 800 m. Då skall alltså vattnet i berget kompensera
sig för detta och stiger uppåt.

E. Eriksson
Vi måste väl kommentera de dar beräkningarna. Det är ju så att grundvat-
tenytan inte behöver ligga särskilt många meter över havsytan förrän man
får en ganska kraftig lins av färskvatten. Detta är väl känt och väl utnyttjat
t.ex. på Hawaii. Där hade man ju åtminstone 100 m sötvatten under havs-
vattenytan. Sedan började man pumpa på det där, och det höll på att ta
slut.

Men om man nu har en glaciär och värmetillförsel underifrån, så bildas
smältvatten om värmetillförseln är tillräcklig och då måste man få en söt-
vattenlins under isen, och den kan gå ganska djupt, långt under havsytans
nivå också, om man pressar ned landet. Man får väl se detta lite beroende
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på omständigheterna, hur det är med permafrosten, med värmelednings-
förhållandena etc. Det är inte alls säkert att man får saltvatten i ett sådant
förvar. Det behövs inte så många meter färskvatten för att kompensera
havsvattnet nere på 500 m djup.

K Röshoff
Jag har en fråga. Porvattentrycket under isen kommer förmodligen att
spela en ganska stor roll ur stabilitetssynpunkt och i samband med utlös-
ning av ev. seismisk aktivitet. Vilka kunskaper har man om portrycksän-
dringar i samband med glaciation?

W. Karlen
Jag vill inte säga för mycket om detta, men det är uppenbart att porvatten-
trycket lokalt kan vara mycket stort under en is. I vissa lägen har man en
kall front som ligger utåt mot de mer marginella områdena av isen. Längre
in har man varmare och en viss smältning vid botten. Det finns en del geolo-
ger som hävdar att det förhöjda porvattentrycket är mycket väsentligt för
isens rörelse och för en hel del av de morfologiska processerna. I varje fall
lokalt kan man ha ett högt porvattentryck under isen. Det tror jag är en väl
etablerad uppfattning.

D. G. Gee
Chris Talbot, you have thought quite a bit on this question about the pres-
sure of water below the ice cap and the influence of over-pressure, would
you like to tell us about that?

Ch. Talbot
If one accepts that the ground under the ice is wet rather than frozen, then
one has a connection between the surface of the ice and fractures in the
bedrock beneath. The water pressure, which is the height of the water
through the ice column, is capable of lifting a rock column which is about
one third of the height of the ice, because the density of the rock is about
three times the density of ice. So if you think of 3 km of ice and you ignore
all the hydrualic frictional effects then the water under the ice could lift
1 km of rock, as soon as the ice disappears. So, as the ice-front retreats,
large slabs of rock could be lifted up. Stockholm is covered with large blocks
of rocks, which have been moved somehow. It could have been gas, it could
have been ground shock, but it could also have been water. And in parts of
Sweden we have seen sub-horizontal fractures infilled with glacial sedi-
ments down to the depth of only 16 meters. At deeper depths we have the
sub-horizontal fractures infilled with soft material down to much deeper
depths, but we do not know what those soft infillings are. It has been inter-
preted that those soft infillings are fault gouges, in other words the broken
rock in situ. That may be so, but we have not sampled them because we
have washed them away when drilling through them. So, there is a poten-
tial mechanism for lifting up large slabs of rock. In parts of Sweden (in
Skåne for instance) we know of those large slabs of rock out of place. In
Canada they have large slabs of rock, over a hundred meters thick, tens of
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km2 in area which are out of place, and they have glacial sediments under-
neath. At the moment, when we are doing our drilling, we are not sampling
those soft materials in the horizontal fractures. We ought to be!

N-A. Mörner
Det är intressant att vi nu även har en tredje mekanism för att förklara
strukturer som vi kan observera. Vi har alltså mekanismer som samman-
hänger med metan, med det hydrostatiska trycket och med storskaliga
seismiska händelser. Alla dessa kan bidra till att förklara fenomen som vi
ser i naturen och vi borde alla fortsätta med sådana studier. Fenomenen
finns i verkligheten i naturen, vi kan inte bortse från dem. Mar» kan fråga
sig om det är en av dessa tre föreslagna mekanismer som är den enda lös-
ningen, eller om alla tre fungerar? Jag tror att alla tre kan fungera och vi
borde studera detta noga. Det är ett viktigt budskap. För min egen del kan
jag tänka mig seismiska mekanismer som förklaring i en del fall, men inte
nödvändigtvis i alla fallen. Några av dessa fall med block som inte ligger på
sin plats och som har sediment under sig förklarade man tidigare med att
det varit en kall glaciär. En varm glaciär flyter plastiskt på underlaget, det
är över noll grader. I en kall glaciär är det ingen gradient mellan isen och
berget, utan "temperaturen fortsätter ned". Isen har frusit fast vid underla-
get. Då är det klart att då kan sprickorna uppstå i isen eller i berget. Så
tolkade man fallet med det stora berg i Alberta där man anlagt en gruva.
När man fortsatte nedåt genom gruvan stötte man på sediment. Hela berget
hade rört sig. Vad är det som kan försätta berg? Jo, det är tron och kalla
glaciärer! Låt oss inte glömma de senare!

D. G. Gee
Jag vill nu att vi börjar tala om Fennoskandiens kvartärgeologi ska historia.
Vad kan vi säga om erosion, om hydrologi, om kemi och om tektonisk stabli-
tet och instabilitet? Kanske vi kan börja med erosion.

J. Lundqvist
Jag vill börja med att ge lite bakgrund till vad som hänt i Skandinavien. Vi
vet ju en hel del om glacialerosionen, men hur den har varit under olika
skeden är strängt beroende av den glaciala historien och vad vi vet om den.

Jag kan utgå från de här bilderna (Fig 10-4) av klimatutvecklingen under
kvartärtiden och försöka ge en sådan bakgrund. Vad vet vi om den glaciala
utvecklingen i Skandinavien? Vi talar allmänt om istider, men har det varit
någon is under kalltiderna? Det har nog varit lite si och så med det. Vi har
säkert haft is vid flera tillfallen. Om vi tittar på den senaste s.k. istiden, vad
vet vi om den? Jo vi vet ungefär följande, vilket inte är så speciellt mycket.
Om vi går bakåt i kurvorna från den nuvarande interglacialen (A), kan vi
säga att vi har spår av en interglacial här i Skandinavien, några få spår.
Men vi har uppenbarligen avlagringar från en sådan. Dessa brukar lite
slentrianmässigt hänföras till den sista interglacialen (C). Sen har vi äldre
moräner som kanske härrör från den närmast föregående glaciationsfasen
(D). Kanske de är äldre. Men vi vet att vi har ett isfritt skede här (C), troli-
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gen den senaste interglacialen. Sen vet vi att vi har haft en glaciation som
motsvarar det följande minimet i kurvan (B6). Vad hände med isen då? Vi
vet att vi haft is uppe i Lappland, därutöver vet vi ingenting. Enligt vissa
forskare nådde isen aldrig utanför svenska och finska Lappland. Men nere
på kontinenten sitter andra forskare som är lika säkra på sin sak, nämligen
att isen nådde ända dit ned. Vad som är sanning vet jag inte.
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Sen har vi ett avbrott i glaciationen (B5), en s.k. interstadial, då vi vet att
Sverige och Skandinavien har varit helt befriade från is, men haft en betyd-
ligt lägre temperatur, en betydligt kallare miljö än idag. Sen har vi haft en
ny framryckning av is (B4), om vilken vi vet ännu mindre. Vi har vissa
erosionsspår uppe i Lappland, det är allt.

På några få ställen här i landet, också uppe i Lappland tack vare Nordkalot-
ten-projektet, vet vi att vi har haft ytterligare ett isfritt skede, en andra
interstadial (B3), då Skandinavien också var helt befriat från is men då vi
säkert hade betydligt kallare förhållanden än både under nutiden och under
den första interstadialen. Det framgår inte av kurvan men det framgår av
de miljöspår (pollen m.m.) som man har. Permafrostspår finns också från
den tiden. Sen har vi haft en ny framryckning av isen, om vilken vi heller
inte vet särskilt mycket. Vi vet att den nådde sitt maximum för 18 - 20 000
år sedan (Bl). Då stod iskanten nere på kontinenten. Vad vet vi om det
närmast föregående långa skede (B2) som jag i förra sessionen talade om
som "normaltillståndet"? Vi trodde oss veta att iskanten under det skedet
stod någonstans i södra Skandinavien och stod och fluktuerade där. Kanske
är det så, men många har börjat tvivla på de dateringar som denna uppfatt-
ning bygger på. Så vi får nog sätta frågetecken för detta också. Sen vet vi
egentligen bara att isen gjorde en mycket snabb och kort framstöt och nådde
ned till kontinenten. Detta var ett mycket kortvarigt skede (Bl) med stor
utbredning av isen och säkerligen mycket kallt klimat. Sedan försvann isen
som bekant ganska drastiskt. Detta är vad vi vet någorlunda säkert.

Om vi sen tittar bakåt i tiden på Skandinavien vet vi ännu mycket mindre.
Tittar vi på kontinenten, så har vi spår efter ett antal interglacialer. Deras
antal kan diskuteras, men vi vet att vi haft flera varmskeden och vi vet att
vi haft isutbredning under flera tillfällen, när isen har nått ned på konti-
nenten. Det har säkert endast varit under korta skeden. Man brukar tala
om de tre klassiska glaciationerna, som kallas Elster, Saale och Weichsel (F,
D, B). Vi vet också att vi haft en ännu äldre. Tittar man på de få dateringar
vi har, så gäller det mesta av vad jag här har talat om den yngsta, ganska
obetydliga delen av kvartärtiden. Större delen av kvartärtiden med stora
klimatväxlingar (G-L) vet vi väldigt lite om egentligen. Vi vet att kalla och
varma skeden har växlat, men vad hände med en eventuell is? Det vet vi
väldigt lite om och framför allt vet vi ingenting om hur det var här i Skandi-
navien då. Detta är alltså fakta.

Nu åter till permafrosten. Om vi har permafrost eller ej och om isen har en
varm eller kall botten är av utomordentligt stor betydelse för glacialerosio-
nen. Äger denna rum på markytan i kontakten mellan isen och dess under-
lag som vid varmbottnad is? Har vi däremot en kall is så är det med all
sannolikhet som Niklas Mörner påpekade att man kan ha rörelser djupt ned
i berget, och det har vi goda belägg för framför allt i Amerika. Där har man
stora skollor som har flyttats långa sträckor. Man har inte bara skollorna,
man har även "ärren" efter dem. Temperaturförhållandena under isen är
alltså utomordentligt viktiga, och de är mycket beroende av hur glaciationen
började och hur isen bredde ut sig. Och detta är något som vi vet ännu min-
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dre om. Det är inte säkert att det var så fruktansvärt kallt i samband med
den första glaciationen. Det kan ha varit rejält kallt men det kan även ha
varit måttligt låga temperaturer. Framför allt hade vi ett varmt hav, som
ännu inte hunnit kylas av.

Mekanismen vid istäckets tillväxt har varit av en typ som rent allmänt har
gynnat erosionen i kontakten mellan isen och dess underlag, alltså kraftig
glacialerosion. I senare skeden, när vi haft kallare förhållanden med avkylt
hav etc, kan glaciationen ha börjat på annat sätt, kanske i viss utsträck-
ning som vad man brukar kalla "instantaneous glacierization". Under den
senare typen av förhållanden har vi säkerligen haft betydligt större förut-
sättningar för uppkomst av permafrost framför isen och för att isen utveck-
las som en kallbottnad is. Då får man inte glacialerosion på markytan på
samma sätt som i det förra fallet.

Det vi vet om glacialerosionen är att de stora spåren, den stora erosionen
(utpreparerandet av dalar etc.), är en komplex process som ägt rum under
alla istiderna. Den kraftiga bottenerosionen av isen tillhör den första glacia-
tionsfasen (B6, under Weichsel) medan säkerligen bottenerosionen under de
senare glaciationsfaserna (Bl, B2, B4) varit mycket mindre än vad vi tidiga-
re trott. Det finns många spår bevarade på markytan från tidigare glaciatio-
ner. Vi har nog i stor utsträckning blandat ihop spår från olika glaciations-
faser. Hela bilden behöver revideras ganska ordentligt.

Sammanfattningsvis om glacialerosionen: Den totala glacialerosionen (jag
menar då inte vad som har hänt på djupet utan på markytan) har säkerli-
gen totalt sett varit mycket mindre än vad man tidigare tänkt sig. Den stora
inlandsisen har ju ibland i populära sammanhang beskrivits som en stor
bulldozer, som skrapat av allt som fanns på landytan. Den bilden får vi
säkert revidera ganska ordentligt. Vad isen hyvlat bort från landytan är i
stort sett det gamla vittringstäcket, som täckte markytan före glaciationen.
Erosionen på det fasta berget i stora områden (jag tänker då inte på fjäll-
områden och angränsande områden utan på "plattlandet") har säkert varit
mycket obetydlig. Givetvis förekommer lokala variationer, så att man på
vissa håll haft lite mer och på andra håll lite mindre, och det är också en
sak som kan behöva utforskas. Den totala bilden av erosionen är dock att
den är mycket mindre än vad vi tidigare trott oss veta.

/. Grenthe
Vad är en stor och vad är en liten erosion?

J. Lundqvist
Med obetydlig erosion menar jag att man ser mycket mer lämningar av den
gamla vittringsytan, av landformer, bergformer etc. från pre-glacial tid, än
vad vi tidigare tänkt oss. Man brukar ju ta rundhällar som exempel på
glacialerosion, som exempel på hur den stora isen har möblerat om landska-
pet. Men inte är det så! Rundhällarna är ingenting annat än den gamla
ovittrade ytan under vittringsmaterialet. Dessa formerna kan givetvis i viss
mån ha skulpterats av isen men grundformen fanns säkert redan före isti-
den. Det är vad jag menar med obetydlig erosion.
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Som kontrast till detta kan man ta erosionen när vi har en tempererad is
med en botten vid trycksmältpunkten. Det är vad vi ser i fjällkedjan och
närmast utanför denna. Erosionen eller utgrävningen av t.ex. fjorddalarna i
Norge, där glacialerosionen nått hundratals meter ned, det är en kraftig
erosion.

D. G. Gee
Utanför fjällområden är det alltså fråga om några meters erosion men i
fjällen betydligt mycket mer.

N-A. Mörner
Jag håller till 100% med Jan Lundqvist. Här är det inga konflikter. Erosio-
nen har tidigare överdimensionerats. Jag tror att det är en samstämmighet
mellan oss alla som håller på med dessa frågor.

J. Lundqvist
När nu Niklas Mörner var så vänlig att hålla med mig vill jag bara återkny-
ta till vad vi sade om förkastningar tidigare. Vad jag menade då var djup-
gående verkliga förkastningar. Jag håller helt med om att vi kan ha fått
rubbningar i jordskorpan av de processer som vi diskuterat här och jag tror
att det är sådant som Niklas ser och har beskrivit, till skillnad från verkliga
djupgående förkastningar. Där har vi kanske olika uppfattning.

D. G. Gee
Vi har diskuterat temperaturvariationer, inte minst hur vi ser på den fram-
tida temperaturutveckligen och vilka modeller vi skall använda när vi sor
framåt. Kanske kommer det att bli ca 5 grader kallare om några tusen år.
Sedan kommer en period av uppvärmning, en ny temperatursänkning osv.
Vi kanske kommer tillbaka till detta för det är en viktig fråga.

Vi är också i stora stycken överens vad gäller permafrost och erosion. Det
finns kanske behov av några korta kommentarer och tillägg innan vi går
vidare med neotektonik.

0. Stephansson
Det har i olika sammanhang framförts synpunkter om att en framryckande
landis skulle ha en mycket stor inverkan på stabiliteten i ett förvar på 50 m
djup. Innan jag startade ett modellarbete om de bergmekaniska effekterna
av glaciationen, så gick jag igenom den vetenskapliga litteraturen för att
söka efter data om hur stora spänningar som genereras i kontaktytan mel-
lan en framryckande is och den underliggande berggrunden. Det råder
alltså olika uppfattningar där, som Wibjörn Karlen nyss nämnde. Men det
finns ett värde som många forskare har konvergerat mot och det är
0.5 MPa, som skjuvspänning i den här kontakten. Om man applicerar en
skjuvkraft på 0.5 MPa på ytan så är det helt försumbart för stabiliteten på
500 m djup. Det kan man ganska enkelt visa i modellberäkningarna.

Vad jag däremot skulle vilja veta från kvartärgeologerna är följande. Låt oss
anta vi har en kall is, dvs permafrost under den framryckande isen. Då
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nämnde Jan Lundqvist förut att man får en djupare gående erosion. Jab

skulle vilja veta om en sådan djupare gående erosion skulle kunna vara en
av anledningarna till de neotektoniska zoner, som Niklas Mörner karterar
bl .a. här i Saltsjöbadsområdet.

J. Lundqvist
Jag menar att det skulle kunna vara det. Jag tror det, men det finns inga
bevis. Vi behöver mer information. Man kan tillägga att en förutsättning för
att detta skall kunna ske i kristallint urberg är - såvitt jag kan bedöma - att
man har en horisonell, ytparallell uppsprickning av berget till följd av tryck-
avlastning. Jag tror inte att man får det i fullständigt massivt urberg. Feno-
menet är mest utvecklat i de trakter jag nämnt tidigare, t.ex. mellanvästern
i Amerika och i Skåne, där vi har sedimentär berggrund med ganska okon-
soliderade bergarter med horisontell lagring. Där kan detta fenomen lättast
ske.

N-A. Mörner
Liknande fenomen har observerats även i Kanada och Skottland. Adams och
Ringrose har liknande tolkningar som jag. Anledningen till att jag tar upp
Skottland är att man där har "liquefaction", vilket man uppger vara typiskt
för jordskalv med magnitud över 6. Där är dessa knutna till just en sådan
här struktur. Man har strukturen och man har de sedimentologiska förut-
sättningarna och då är tolkningen att där varit ett stort seismiskt skalv
med magnitud väsentligt större än de man har där idag.

I Sverige finns det liknande saker. Det finns t.ex. i Viskadalen ett ställe
med snygg "liquefaction". Det finns mer av neotektoniska strukturer där. I
Saltsjöbadstrakten och Stockholmstrakten finns en massa sådana här
sprickor och frakturer. Frågan är vad dessa är. Är de resultat av gas eller
hydrostatiskt tryck t.ex.? För att avgöra detta, var den första åtgärden att
kartera sprickorna. Det gjordes och då visar det sig att de har konstanta
riktningar. Det är inte slumpvis riktat. De här små strukturerna - kanske
typiskt 150 m långa - återkommer med samma riktning. Det är ofta en
förkastning som övertväras av öppna frakturer, eller så kan det vara fraktu-
rer som går iväg med 45 graders vinkel. Detta visar att det varit vertikala
rörelser och horisontella rörelser. Två horisontella komponenter. Hur är det
nu på djupet. Vi visste att dessa unga sprickor även skar över berggrunds-
plintar, men hur är relationen till andra strukturer.

Låt oss titta igen på bilden över Stockholmsområdet (se Fig 8-11, sid 90).
Den streckade linjen visar en gammal förkastning, flera miljoner år gam-
mal. Linjerna A - D visar läget av isfronten vid olika tidpunkter. Man ser
det rombiska nätmönstret. Här vid stjärnorna har man sprickor med lika
riktning. Bara detta att det är ett rutmönster tyder på att de har gått på
stort djup och att de inte direkt har att göra med några fenomen vid ytan.

Låt oss titta på en av dessa, hur vi har analyserat den. Här vid Erstaviken
går en stor dal, det syns även på kartan. Följer man utmed denna ser man
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flera steg. Där man lämnar berget är det mycket intressant, det är där man
ser att det är ungt. Man ser besvären som varit för att komma iväg från den
stora bergkroppen.

Vi har gjort geofysiska profiler över detta. Vi har även gjort ett mycket
kondenserat nätverk. Varje gång vi passerar detta så hittar vi en signal. Det
är alltså ingen fata morgana som jag håller på med. Det är ingen illusion
utan allt tyder på att det är en verklighet. Vi ser det även när det är täckt
av lera. Den här unga strukturen passerar hela dalen. Sen går vi in och
borrar i detta för att se hur det ser ut på djupet. Vi borrade på norra sidan
och på södra sidan. På norra sidan började vi en bit ifrån och borrade i vink-
el. Vi går ned till 60 m och precis mellan 43 och 45 meter får vi vatten i
massor. Då är det en vertikal spricka det är fråga om. På ena sidan om
sprickan är det fint glacialpolerat, sedan följer det vertikala partiet och på
andra sidan har man en annan glacialpolerad yta. Vi går ända ned till 60
meter men får inte något mer vatten. Detta visar att denna struktur säkert
går ned till stora djup. Att vi får vatten ur dessa strukturer visar att det är
någonting. Folk som bara tittar på ytan säger, att det där är väl ingenting.
Det är sant att det är en liten struktur, men den är väsentlig, den går på
stort djup. Denna är minst 3.6 km lång och har en språnghöjd på upp till
1 meter. Sätter man in detta i diagrammen, så motsvarar det omkring 7 på
Richterskalan i alla fall. Det är viktigt att fortsätta den diskussionen. Det
är en sak att ha olika åsikter, det kan vi gärna ha och det skall vi säkert ha,
inte minst hos dem som inte studerat detta. Det är främst folk från utlandet
som visat intresse av att följa med och titta på dessa strukturer. En annan
sak är vad man gör av detta, att det får komma in i modellerna. Om man
gör modellberäkningar, får man inte bara använda positiva data utan man
måste även ta med negativa data (även om man skulle anse dessa vara
extrema). Tar man bort de senare, ja vad är det då man håller på med?
Detta tycker jag är väsentligt. Man bör - oberoende av åsikt - acceptera att
sådana här saker förekommer och ta med dem i modellerna. De som inte
vågar ta med detta, de gör ett vetenskapligt fel!

D. G. Gee
Vi behöver mer observationer och undersökningar av detta.

K. Röshoff
Det sätt som Niklas Mörner gjorde själva förundersökningen av sprickans
utsträckning är ju inget unikt i sig. Det säger ju inget om att det skulle vara
en neotektonisk struktur. Det jag vill veta är: Hur kom du fram till att det
är en neotektonisk struktur?

N-A. Mörner
För att man skall kunna säga att det är en neotektonisk struktur måste den
bryta ytor som är glacialskulpterade och strierade och det är just den identi-
fikationen som är gjord. Man ser hur den lämnar det stora berget (Härber-
get). Går man längre in finns en brant vägg 8-10 meter. Där kan man också
se strukturer och se att det som jag hittade längst ut i berget fortsätter in.
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Det som är under 1 meter är ostrierat. Jag kan plocka in minst tre skeden,
där det äldsta har gett en viss men mycket liten striering, jämfört med de
friska glacialskulpterade ytorna.

D. G. Gee
En del av dessa tolkningar är naturligtvis kontroversiella, men man har i
vissa fall kunnat påvisa att isrifflar har förskjutits av förkastningar. Det är
dock inte ofta man i naturen kan få fullständigt belägg för detta. Man måste
därför i tillägg till karteringen göra ytterligare undersökningar för att kom-
ma fram till om det verkligen finns unga förkastningar eller inte.

0. Stephansson
Jag hade samma fråga som Kennert Röshoff, alltså vilken metodik använ-
der Niklas Mörner för att komma fram till att det är fråga om förkastning-
ar. Vi fick höra att det var strieringarna på vardera sidan av en rundhäll.
Men det tycker inte jag räcker. Vatten i borrhålet kan också lika gärna
komma från en mycket äldre struktur. Min fråga till Niklas Mörner är nu:
Det som du har berättat om här, är det en gammal struktur eller är det en
ny struktur, som har uppstått i samband med postglaciala händelser?

N-A. Mörner
Detta karteringsarbete har pågått sedan 1977. Det har inte varit någon
stress på detta tidigare. Det har inte varit några bidrag till arbetet och inte
mycket intresse heller. Många av dessa saker är framtagna för att jag bor
här. Jag råkar då och då snubbla över dem. Så har de adderats en efter en
och så har de karterats. Detta som jag talar om, är det som jag bedömer
absolut helt klart skall hänföras till efter sista istiden. Om sedan andra
sitter hemma vid sina skrivbord och säger att så kan det inte vara, så får de
göra det. Min bedömning råkar vara den mest kvalificerade bedömning av
dessa strukturer som är gjord för tillfället. Den ger dessa resultat och då
tycker jag att de är värda att beaktas, även om de inte stämmer med allas
uppfattning. Det är desto mer intressant att analysera dem. Det är viktigt
att jag även kan se generationer i dem. Det är faktiskt så att jag börjar
misstänka att man kan se äldre strukturer från näst sista istidens slut. De
är parallella men definitivt helt borta i glacialskulpteringen. Det finns an-
dra här som man får samma typ av tanke inför, alltså att man skulle kunna
börja differentiera mellan den sista och den näst näst sista istiden. Det kan
även vara stadier i dessa. Men det är vad som blir kvar när man rensat bort
det som definitivt är äldre.

D. G. Gee
Det är förståeligt att materialet är svårtolkat. Det är därför viktigt att man
dokumenterar och publicerar resultaten.

K. Röshoff
Det skulle finnas två orienteringar på sprickorna. En riktning mer NV. Du
visade ett rombiskt system. Är dessa sprickor utbildade samtidigt efter
istiden, eller är det olika stadier. Vad rådde det för spänningsfält?
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N-A. Mörner
Jag tror att de bildades samtidigt. Anledningen till att jag tror det är dels
den sedimentologiska karakterisering med hjälp av de olika varven. Det är
varvet 1 073 i varvkronologin, men det syns även i sjöarna att varven är
störda. Det ser ut som om de blivit skakade. Man kan se hur detta har på-
verkat Stockholms-åsen, som jag visade tidigare. Jag fortsätter de här stu-
dierna just för att jag vill se det sedimentologiska. Men rent strukturellt
kan man väl inte sitta och påstå att materialet är svårtolkat, när man inte
sett detsamma! Detta finns ju publicerat (Tectonophysics 163:289-303).

0. Stephansson
Jag har fortfarande inte fatt svar på min fråga. Är det en reaktiverad äldre
förkastning eller är det en ny förkastning som uppstått i postglacial tid?

N-A. Mörner
Jag svar^He på det. Det här rombiska nätet och de små förkastningarna är
postglaciala. Den stora förkastningen, som jag pekade ut när jag visade hela
kartan, är en reaktivering. Det finns alltså en reaktivering. Den kan man se
i både vertikal och horisontell led. Den påverkar strukturerna rakt norr om
den. Mindre än hundra meter därifrån har de en helt annan riktning. Går vi
söder om har vi det rombiska nätet, det är postglacialt. De små "fönster"
som är karterade är postglaciala.

D. G. Gee
Låt oss nu övergå till de postglaciala förkastningar som dokumenterats
uppe i Norrland. Vad gäller Lansjärv påstår man att rörelsen är i gamla för-
kastningar, i äldre sprickzoner. Hur pass väl dokumenterade är dessa och i
vilken grad kan man lita på de slutsatserna?

0. Stephansson
Jag har idag med mig ett första utkast till slutrapporten ifrån Lansjärvs-
projektet. Det dröjer väl ännu några månader innan den kommer i tryck. I
den avslutande delen av det projektet, så ställdes ett antal frågor av den typ
som David Gee nu ställer till oss. Är Lansjärv en gammal förkastning och
vad betyder den för ett slutförvar? Låt mig illustrera med första frågan: Are
the post-glacial faults new or re-activated faults? Slutsatsen hos gruppen är
att det är reaktiverade förkastningar.

Vad gäller nya sprickor i området är uppfattningen att det i omedelbar
anslutning till den reaktiverade förkastningen kan förekomma mindre
sprickor. Vad är då orsaken till att det sker postglaciala rörelser och att de
sker just där uppe. Det är forskargruppens uppfattning att de är bestämda
och styrda av de platt-tektoniska rörelserna. Det är alltså det yttre spän-
ningsfältet från platt-tektoniken som är orsaken till att de har skett.

Sedan kommer vi in på en diskussion om varför de har den här riktningen
och åter igen så är det då en tektonisk tolkning som vi ger.

Vad sedan gäller frågan om det här är ett ytligt fenomen eller ej, så är det
gruppens uppfattning att det är ett djupt fenomen, dvs förkastningen har
stort djupgående.
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I avslutningen tar vi upp frågan: Vilken betydelse kan denna typ av neotek-
toniska zoner ha på ett slutförvar? Det är då vår uppfattning att rörelser av
den storlek vi talar om i den neotektoniska zonerna i Norrbotten är styrda
av de befintliga svaghetszonerna. Det betyder att om man kan lokalisera
svaghetszonerna, så skall man alltså undvika att förlägga slutförvaret i
direkt anslutning till dessa. Detta är i korthet rapportens slutsatser.

D. G. Gee
Drog man några slutsatser om hur fort rörelsen gått och om den varit för-
bunden med stora jordbävningar?

0. Stephansson
Det är fortfarade en diskussion kring den frågan om man, alltså från de
språnghöjder och den utsträckning som förkastningen har där uppe, kan ta
det stora steget och sätta en magnitud på den. Det enda vi kan göra idag -
och det har vi gjort i den här studien - är att utifrån andra områden och
kända skalv och skalvstorlekar extrapolera i det diagrammet eller sätta en
prick för Lansjärv i ett sådant diagram. Gör man det så kommer man upp
till höga magnituder. Det finns ingen anledning att förneka det.

D. G. Gee
Du säger att förvaret borde inte ligga för nära dessa förkastningar. Jag
skulle vilja veta vilken betydelse ett skalv av storlek 7 på Richterskalan har
på ett avfallsförvar på 500 m djup?

0. Stephansson
Jag vill be Kennert Röshoff, som gjort en särskild studie av detta, att besva-
ra den frågan. Det är ju väl känt att det säkraste stället du kan vara på i
seismiskt aktiva områden är i berget.

K. Röshoff
Jag kan som exempel ta ett jordskalv i Kina 1976. Det låg på 7-7.5.1 det här
området finns ett stort antal kolgruvor belägna på 300-500 m djup. I de
gruvorna arbetade underjordskalvet mellan 10 000 och 15 000 människor.
Jordskalvet innebar att i stort sett allt raserades på ytan. Många människor
dog, men i stort sett var det ingen skada bland gruvarbetarna, utan dessa
kom upp helskinnade.

Intensiteten av skalvet är störst på markytan. Man har där den största
"peak-acceleration". Denna uppskattades till en intensitet på ungefär 8. På
500 m djup sjönk intensiteten till ca 4, vilket innebar att man fick en del
skador från vibrationen, men inga allvarliga personskador.

I litteraturen är det belagt - det finns omfattande dokumentation från tun-
nelarbeten men inte så mycket från gruvor - att någon totalkollaps av en
tunnel inte inträffat, trots magnituder på 7-8. Då bör även beaktas att det
finns tunnelkonstruktioner ända från 1880-talet med i materialet. De områ-
den jag pratar om är Kalifornien, Japan och Kina. Som en parentes kan
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nämnas att inget enda europeiskt fall är dokumenterat, där man har haft
skador i gruva. Men då gäller det magnituder under 5. Det finns ingen som
helst dokumentation på skador vid magnituder under 4.

Ch. Talbot
We have only studied one post-glacial fault scarp in detail in the recent
project, but there are 5 or 6 of these in Lappland, three of them in Sweden.
The one we studied is 60 km long. It is locally up to 20 m high, but most of it
is less. This makes it one of the most impressive recent fault scarps know**
on this planet. We have had workers from France look at photographs, not
actually visiting the structures in the field, but these are the world experts
in recent faulting in the Himalayas. They say that the fault scarps in Lapp-
land are more impressive than those in the Himalayas. Those in the Hima-
layas are known to be due to earthquakes of magnitudes 6-7. What is extra-
ordinary about these faults in Lappland is that they are larger than docu-
mented surface fractures due to earthquakes of magnitude 7. So they are
very impressive structures. I mentioned Lansjärv 60 km long, but the
Pärvie fault, which is the most famous of them all - and these have of course
been described by Lagerbäck and others in the past - is 120 km long and is
up to about 15 m at the highest.

The second point I would like to emphasize is Robert Lagerback's studies,
which show no. only the ground shock effects, but he excavated 10 or so
trenches. Some of the results were ambiguous, only constraining the time
poorly, but 2-3 of them showed quite clearly that there was only one motion,
the whole 10 meters in one go. And that single movement was at end glacial
times. Some of the ice was still there. Some of the land slides associated
with these ground shocks flowed around bits of ice, which are no longer
there.

So the documentation we have - it is only at the beginning and there will
hopefully be many more studies of these phenomena - shows quite clearly
that the fault scarps in Lappland are due to single, very large movements.

D. G. Gee
And very well localised in time?

Ch. Talbot
Yes, as the ice-front retreated past each scarp, about 8 to 9 000 years ago,
we had major displacements in the order of 10 meters.

0. Stephansson
Även om avsikten med den här studien från början var att belägga alla
fakta om Lansjärv, så finns det några saker som ännu inte är fullständigt
utredda. Det är så att det finns två uppfattningar om stupningen på den här
förkastningen. Robert Lagerbäck har i sina studier visat på en mycket brant
stående stupning, ungefär 60 grader, medan Chris Talbot och Herbert
Henckel har indikerat att det är en betydligt mer flack struktur med en
stupning på kanske 30-40 grader. Detta plus resultat från borrningarna
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visar att man måste fortsätta och ytterligare studera den här strukturen,
for att även kunna besvara frågor om vilken stupning som förkastningen
har.

Jag vill också nämna, vilket jag glömde i min summering, att det även utför-
des bergspänningsmätningar i ett av borrhålen. Spänningsfältet i det här
området är anomalt, jämfört med andra områden i landet. Vi har betydligt
lägre spänningar i det området än vad övriga mätningar i svensk berggrund
på samma djup visar.

D. G. Gee
När du talar om ett annat spänningsfält i närheten, vad menar du då? Är
det i den mycket nära omgivningen eller är det regionalt?

0. Stephansson
Det vet vi inte, eftersom vi ännu bara har en mätpunkt och vi inte är helt
säkra på var den mätpunkten sitter i relation till den stupande förkastning-
en. Det är alltså mätt på hängväggssidan av förkastningen och det betyder
att om förkastningen stupar brant, så har vi mätt på ganska stort avstånd
från själva förkastningen. Är den flack, har vi mätt i omedelbar närhet av
den. Vi har alltså inget definitivt svar på din frågc idag.

Ch. Talbot
If we would put the drill core on the floor here, we would still argue for
weeks whether or not we had actually drilled through the fault, because
there are so many fractures, which could be the post-glacial fault. That is
our problem. Robert Lagerbäck may be riglil, we may even not have drilled
through it. But even if we did not, this is a very broken up ground.

J. Lundquist
Jag tänkte egentligen ta upp de saker som Chris Talbot tog upp i sitt första
inlägg, alla dessa stora jordskred som är mycket iögenfallande i terrängen
och de stratigrafiska beläggen. Man har avklippta moränbäddar, som kan
dateras. Man har avklippta strandlinjer, grusåsar, smältvattenrännor etc,
samtidigt som man har andra som passerar förkastningen opåverkade av
den. Så själva händelsen - förkastningen - är helt fastlagd i tiden till precis
när iskanten stod i närheten.

D. G. Gee
Det är intressant att ni är så överens om detaljerna i detta mycket väldoku-
menterade fall. Naturligtvis har vi alla intresse av att veta om detta är
något som är begränsat till norra Europa. Hur pass omfattande är det?
Pärvie är också uppe i Norrbotten. Måste vi utgå ifrån att det kan finnas
sådana forkastningar även betydligt längre söderut i Sverige, även om vi i
dagsläget inte har identifierat några?

J. Lundqvist
Det finns ju uppenbarligen olika meningar om den saken, men jag vill upp-
repa vad jag sade tidigare, nämligen att Pärvie-systemets förkastningar är
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väldigt iögonenfallande företeelser, som skiljer sig i varje fall från allt vad
man kan se i övriga delar av landet. Jag väll erinra om att Robert Lagerbäck
gjorde en (visserligen översiktlig) studie eller snabbgenomgång av flygbilder
från hela landet for att leta efter sådana här fenomen. Han var alltså tränad
på detta, men hittade absolut ingenting utanför det här systemet i svenska
och finska Lappland och i någon mån norska Finnmarken.

N-A. Mörner
Jag har ett par kommentarer. Dels tycker jag det är viktigt att spinna vida-
re på det som Kennert Röshoff sade om skalv av magnitud 7 och underjord-
iska rum. Vi skall komma ihåg vad det är vi talar om. Det som jag talar om
är möjligheten att en spricka går genom förvaret, inte den här effekten att
det skakas om. Förvaret ligger ju som en del av berget. Jag ser det som mest
allvarligt om en sådan här fraktur går genom berget och då träffar kapslar-
na.

Sedan är det detta med vad vi har för förkastningar och var de finns i lan-
det. Vi har talat om de stora spektakulära förkastningarna, som Pärvie och
Lansjärv. Dessa är lätta att se, de drar till sig uppmärksamheten, genom att
det är mindre med skog osv. Men om vi går till södra Sverige har vi en hel
del mycket stora förkastningar rapporterade. Vi har sådana vid Billingen
och vid norra Vättern. Där rör det sig om 20-25 meter och det är inte bara
en förkastning. Där finns skred och mängder av andra fenomen, bl.a. lique-
faction, många faktorer som pekar åt samma håll.

D. G. Gee
Finns detta dokumenterat?

N-A. Mörner
Ja, jag har skrivit om dem. Vidare har vi en på 6 meter i Blekinge. De här
vid Bromma och Erstavik är mindre, men de är karakteristiska, för vi hittar
uoui överallt. De har varit särskilt intressanta för att hjälpa till att förklara
mekanismen. Allihop ligger vid 10 000 kanske 9 000 år sedan. Den enda
riktigt unga som jag hittat är en vikingastrandlinje vid Torekov, som ser ut
att vara förkastad med 1 meter. Sen finns det en struktur vid Skogsö i
Saltsjöbaden (punkt 5 i Fig 8-11, sid 90) som jag listat som 10 000 år gam-
mal men där finne en möjlighet att den kan vara mycket ung. Jag tror att
det finns kolossalt mycket sådana här strukturer.

Låt oss titta på fig 10-5. Trianglar är förkastningar. Tjocka linjer är oregel-
bundenheter i landhöjningar eller böjpunkter. Det streckade området är ett
mycket oregelbundet område, där landet ser ut att ha gått upp och ned, men
det ligger ju som en liten kil mellan större blockenheter. Här i Värmlands-
Ed visar kanske t.o.m. geodetiska data på sådana här fenomon. Vi har alltså
en hel del och det är inte alls så att det bara finns uppe i norr. Både stora
och små sal er finns det. Triangel med stjärna runt här i Viskadalen anger
liquefaction, det är en fin lokal. Strax SV-ut förekommer förkastningar och
störningar i en grusgrop, så man kan inte se det så lätt. Detta är mycket

162



Fig 10-5

vanligen förkommande och inget att bli chockerad över, eller ta en attityd
att man inte skall acceptera detta. Ut i skogen och titta på dem, registrera
dem och in med det hela i modellerna.

D. G. Gee
Vi bör tillägga att vad vi talar om är postglaciala förkastningar, dvs om
förkastningar som kanske rörde på sig rätt dramatiskt för 8-9 000 år sedan.
Chris Talbot, du menar att det finns vissa rörelser som pågår än idag och
som är mätbara!

Ch. Talbot
Yes, when the ice came, the earthquakes presumably stopped, as in Antarc-
tica and Iceland now for example. When the ice melted, very quickly, we had
a series of major earthquakes. Those big earthquakes were probably relea-
sing stresses, that were stored elastically during the ice age. We have since
returned to a more normal time of much smaller earthquakes. We do not
know how much of the current strain occurs by earthquakes. Ragnar Slunga
(FOA) has suggested, that it is a very low proportion - only 1/20 000 of the
strain that is now deforming Sweden - is occuring by earthquakes. That is
rather an extreme opinion, calculation or guesstimate. But the important
point is that we know that Sweden is still deforming now. We do not know

163



the pattern very well but we know this deformation is occuring because of
the earthquakes. What we do not know is how fast Sweden is deforming and
there are several faults, where - if we put instrumentation across - we could
start measuring it. One hopes that the strain rate is very, very small, but we
ought to put these instruments across and check.

D. G. Gee
Det är alltså mätningar som man kan göra med satellitteknik.

O. Stephansson
Det är en sak beträffande vad Chris Talbot säger som inte håller. Om det
vore så att vi får en förhöjd seismisk aktivitet i samband med isavsmält-
ningen, så skulle vi också förvänta oss en mycket förhöjd seismisk aktivitet
på Grönland och Antarktis, men vi ser inte någon sådan förhöjd aktivitet
där. Och det är alltså problemet för er mina herrar, Niklas Mörner och
Chris Talbot.

D. G. Gee
Men läget är kanske annorlunda på Grönland, där vi har en stabilare is-
massa?

N-A. Mörner
Skall det vara analogier så skall det vara analogier! Vi vet att Antarktis är
ett område som varit glacierat länge. Det är inte alls i någon avsmältnings-
fas. Jag pratade om avsmältning och Chris Talbot sade mycket klart att det
gällde avsmältning. Vi vet att polerna överhuvudtaget karakteriseras av
väldigt liten seismisitet, vilket hänger samman med rotationen. Detta är ett
karakteristiskt drag för polära områden. Grönland ligger ju längre ned, men
även där har man haft en iskappa stabilt i mycket lång tid. Analogier är
bra, men då skall de vara kongruenta! Det gäller ju inte bara att täppa till
alla möjligheter for att det varit tektonik. Säg istället: "Så intressant, låt oss
studera detta" och in med det i modellerna! Detta att bara negera är primi-
tivt!

J. Lundqvist
Som omväxling vill jag instämma i vad Niklas Mörner sade, åtminstone i
vissa av meningarna! Skall vi göra jämförelser, skall de naturligtvis vara
analoga. Ingen av de nämnda inlandsisarna är ju under avsmältning. Båda
är förhållandevis stabila och det är ju inte förhållandena under de skeden
när den skandinaviska isen var någorlunda stabil som vi diskuterar.

P-E. Ahlström
Jag undrar vad det här betyder. Uppenbarligen är en jordbävning med
magnituden 7-8 på Richterskalan en mycket våldsam händelse. Vad har en
sådan händelse för påverkan på ett slutförvar på 500 m djup? Hur påverkar
den grundvattenomsättningen och hur påverkas grundvattenkemin, som är
av viss betydelse för den påverkan som kan bli? Kan någon säga något i
anslutning till dessa frågor?
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D. G. Gee
Det var precis vad jag ville komma åt när jag frågade Ove Stephansson hur
pass nära en förkastning man kan bygga förvaret.

O. Stephansson
Det är klart att om vi nu räknar med att vi har ett stort skalv, som uppkom-
mer till följd av en förskjutning av bergmassan, så ändras spänningstill-
ståndet och vi kan också få en ändring av sprickbilden eller av de hydrauli-
ska förhållandena i den svaghetszonen. Men - som jag ser det - utlöses rörel-
serna i svaghetszonen (jfr Fig 9-4, sid 118) och i och med att de sker där, så
är förvaret skyddat. Huruvida grundvattenströmningen ökar i förvaret får
hydrologerna svara för.

J. Smellie
Vi har tittat på mineralogin i Lansjärv, för att försöka få fram någonting,
som kunde förklara om man hade oxidation i grundvattnet lägre ner i
sprickzonen. Men tyvärr finns det inte tillräckligt med information. Om
man skall fortsätta med det projektet behöver man mer detaljer om grund-
vattenkemin och mer provtagning i sprickzonerna. Det är möjligt att få
information om hur långt ned oxidationen har påverkat sprickzonen. Vi
måste planera in detta i framtida undersökningar.

K. Röshoff
I samband med att jag studerat litteraturen om skador som uppkommit i
samband med jordbävningar, har jag även tittat en del på grundvatten-
förändringar. Tyvärr finns väldigt lite dokumenterat om detta. Vad jag kan
minnas, finns det dokumentation från en gruva i USA, som visar mycket
stora förändringar i grundvatteninflöde. På en nivå, där man före jordbäv-
ningen inte hade något grundvatteninflöde, fick man efteråt ett högt inflöde,
som så småningom minskade (under loppet av 8 månader). I en annan ort i
samma gruva, där man hade stort inflöde tidigare, stoppade inflödet i sam-
band med jordbävningen.

Jag har också tittat på borrade djupa brunnar i närheten av förkastnings-
zonen. Man försöker använda olika kemiska parametrar för att förutsäga
jordbävningar med hjälp av grundvattenkemi och även gas. Det pågår arbe-
ten i USA, Kina, Japan och Sovjet inom detta område. Det finns ännu inga
direkta trender som man kan dra ut ur publicerade data, beträffande hur
grundvattenkemin förändras i samband med förkastningar. Det beror myck-
et på lokala förhållanden, vilken geologi och grundvattenkemi man har etc.

T. Pavp
Jag vill ställa en fråga till som kan klarlägga detta lite bättre för dem som
inte är geologer. Det talas om avsmältningen och vi har fått se en "bästa
prognos" över hur utveckligen av klimatet kommer att bli. Där fanns en
första köldperiod, som kommer om ca 5 000 år, men som kan betraktas som
en mild variant. Den stora, verkligt kalla perioden skulle komma om ca
60 000 år. Är det riktigt att den här diskussionen gäller avsmältningen av
det tjocka islagret efter 60 000 år eller så?
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J. Lundqvist
Det är avsmältningen av den stora isen vi pratar om. Avsmältningen av
isarna efter de tidigare glaciationsskedena vet vi, som jag nämnt tidigare,
tyvärr just ingenting om. Vi vet inte hur stor utbredning isen hade och än
mindre vad som hände när den smälte av.

N-A. Mörner
Det var en utomordentlig fråga av Ahlström. Jag tycket det är ett stort
framsteg att man börjat inse att dessa problem existerar. Det gläder mig
varmt.

Jag vill kommentera beträffande permafrosten att vi lägger in en anomali,
vad gäller temperaturen. Det är viktigt att se vad interaktionen blir med
lagret, och dess påverkan via temperaturen på berget runt omkring i sam-
spel med permafrost och temperaturvariabler.

Sedan har vi detta med möjligheten till stora jordbävningar och frakturer
tvärs igenom lagret.

Vidare har jag också sagt - beträffande landsänkning och geoidytan - att
man kan få en upptransport av vatten.

Som helhet får det mig att tycka, att man inte lugnt kan passera en framti-
da istid utan att riskera oacceptabla skador på förvaret. Vad gör man då? Vi
har ju redan producerat avfall, vad gör vi med det? Det vill jag återkomma
till. Vi har problemen med metod, plats och framtid. Mitt råd är minsta
möjliga produktion av avfall och handlingsfrihet kvar. Den slutna tillsyns-
fria förvaringen kan jag inte se som möjlig, på det sätt som vi tänkt oss, med
hänsyn till kommande istid.

L. Högberg
Jag tycker den här diskussionen var belysande, att det finns en ganska stor
samstämmighet om att man kan få stora förkastningar i samband med
avsmältningen av en stor inlandsis, att man kan få stora rörelser i alla fall.
Men det är fortfarande diskussion om i vilken grad det kan leda till nya
sprickbildningar. Vi har hört Mörners uppfattning, men det vore bra om vi
kunde få kommentarer från några fler.

JO. Liljenzin
Jag hade en liten fundering runt betydelsen av sådana här sprickor. Om
man ser på kemiska reaktioner mellan lösta ämnen och berggrunden, har
jag en svag känsla att det är kanske inte så dumt med nysprucket berg. Vad
tror Bert Allard om det?

B. Allard
Jag kan komma in efter lakningsdiskussionen med en kemisk kommentar.

D. G. Gee
Vi har talat om möjligheten av sprickor genom förvaret, ett nog så allvarligt
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scenario. En sak som sammanhänger med detta, nämligen avfallets löslig-
het, har vi inte tagit upp. Jag vill därför lämna ordet till Ronald Forsyth.

R. Forsyth
Jag skall beröra bränsleupplösningen som en del av säkerhetsanalysen. Jag
skall försöka sammanfatta min åsikt om kunskapsläget, framför allt vad
gäller modellering.

Vi tar en bild av det periodiska systemet till en början. En stor del av grund-
ämnena produceras genom fission eller neutroninfångning. Det rör sig alltså
om ett stort multikomponentsystem att betrakta. Hur tacklar man det. Vi
kan inte tackla varje nuklid för sig, man kan inte ens satsa bara på de som
tillfälligtvis eller vid en viss tid är säkerhetsanalytiskt intressanta.

Men vi är inte ensamma i världen om att titta på bränslet. Det finns en hel
del information redan om fissionsproduktsbeteende inne i bränslet under
reaktordrift. Det finns också en något mindre mängd material tillgängligt
angående beteende hos defekt bränsle i reaktorvatten, men då vid höga
temperaturer. Så jag tänkte gruppera de här elementen i grupper. I reaktor-
sammanhang är den här gruppen med xenon och krypton väl känd. De är
väsentliga för beräkningar av det inre trycket i bränslestavarna, vilket är
väsentligt för prestanda och påverkar värmeledningen. Men vi har vissa
andra grupper, som vi vet migrerar och det är främst cesium, jod och brom.
I viss mån även tellur och selen.

Vi har även andra element som vi vet är segregerade i bränslet. Vad man
snart kommer underfund med då man studerar bränsleupplösning är att
man särskilt måste beakta fenomenet selektiv utlakning. Det finns alltså
minst två processer, kanske tre som man måste beakta.

I korthet är min åsikt om dagens kunskapsläge att vi har en fungerande,
ganska konservativ modellering. Vi är i rörelse mot mer realistiska model-
ler, som antagligen pekar på mycket längre livstider (resistanstider). Vi har
några intressanta år framför oss, då flera av dessa aspekter kommer att tas
upp och förhoppningsvis besvaras.

Jag skall nu visa några bilder av bränsle som illustration till vad jag menar.

Den första bilden visar bränslematerial som utsatts för ovanliga
temperaturförhållanden, jämfört med de som är normala för kraftreaktorer.
Vi är hänvisade till sådant material för att överhuvud kunna se någonting i
bränslet före läkning. Fig 10-6 visar ett tvärsnitt av en bränslekuts, som
bestrålats vid mycket hög effekt. Man ser här fördelningen av fissionpro-
dukterna, så som den kommer fram via beta-autoradiografi. De vita partier-
na kan vara dels sprickor i bränslet och dels (prickarna) fissionsprodukts-
segregeringar. Den del av modellen som hanterar utlakning av lösligt mate-
rial (oberoende av attack på matrisen) måste utvecklas ytterligare. På fack-
jargonen kallas detta "instant release fraction". I bränslets periferi ser man
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vita fläckar i sprickorna och det är cesium, som har stor betydelse i både
långtids- och korttidsperspektiven. Det finns en halvmåne nära centrum i
den cirkulära bilden, som visar sig vara tellur. I mitten finns ett "moln",
som är barium och ev. strontium.

Fig 10-7 visar cesiumuranat-fasen, dvs mikrosondanalys av den.

Vad jag försöker illustrera med dessa bilder är att det finns en avsevärd
kunskapsbas vad gäller dessa aspekter.

Fig 10-8 illustrerar ytterligare en problemställning i samband med modeller
för bränslets upplösning. Vad man ser här är bränslets kornstruktur och
porositetsfördelning. Men inne i sprickorna ser ni små färgade faser (färga-
de genom etsning). Detta är metalliska faser, som bl.a. innehåller tekne-
tium. Sammanlagt har vi alltså cesium, jod, barium (ev strontium) och
teknetium, som kräver separata modeller. För övrigt är vi hänvisade till
bränslematrisupplösning.

Fig 10-9. Jag kommer så småningom tillbaks till strontium, som visat sig
vara en mycket intressant nuklid. Här är en bränslespricka i ganska hög
förstoring och här har vi använt en analysteknik (Elektron Prob Mikro
Analys) for att söka strontiumanrikningar i korngränserna.

Fig 10-10 är en grafisk bild av analysresultaten. Man kan se att vi hittar
inga strontiumsegregeringar i korngränserna och detta gäller ett bränsle-
prov, som utsatts för mycket högre temperatur än normalt.

Fig 10-11 visar hur riktigt använt bränsle ser ut. Det är en del av en PWR-
stav med en utbränning av 40 000 MWd/ton. Den är sprucken och det finns
inte särskilt mycket utrymme innanför den vita randen, som är zirkaloykap-
slingen, och det ser mer eller mindre opåverkat ut.

Fig 10-12 är en bild av samma kuts, men nu har exponeringen skett med
alfapartiklar. Man ser en homogen skiva med en lite vitare kant, som beror
på aktinider som bildats företrädesvis där, på grund av den selektiva
absorptionen av neutroner.

Fig 10-13 visar en bränslebit från samma stav, som legat i vatten ett par år.
Den är lite grov, för det fragment som man ser är kapat rakt igenom ett
segment. Vi ser ingen särskilt intressant påverkan från vattenkontakt.

Fig 10-14 visar en bit som legat i dejoniserat vatten. Så här ser det ut när
man öppnar en kapsling. Man ser fragment, som ser lite grusaktiga ut, och
det är dem som vi skall ha ner i förvaret.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att inte mycket händer i bränslet.
Urandioxid har man valt som reaktorbränsle på grund av dess goda mate-
rialegenskaper. Materialet innehåller sina fissionsprodukter. Aktiniderna
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är fördelade bara efter de neutronfysikaliska lagarna. Dessutom är de, som
vi skall visa, inte särskilt lösliga. Men på grund av de små ändringarna i
bränslet och på grund av låg löslighet är det mycket svårt att undersöka
upplösningsmekanismer. Det gör att de flesta av våra försök har gällt väl-
digt konservativ miljö.

I diagrammet i Fig 10-15 visar x-axeln tiden i logaritmisk skala. Diagram-
met avser urandioxidbränsle i Allard-grundvatten under oxiderande förhål-
landen, med mycket högt förhållande mellan vatten och bränsle. Om ni
tänker tillbaka på bilden av sprickorna i en bränslekuts, så är det svårt att
få ett vatten/bränsle förhållande på 20/1 i det utrymmet. Dessutom har man
i detta bränslet, som är relativt kort avklingat, möjlighet att få både alfa-
radiolys och gammaradiolys. På lång sikt (efter nästa istid) är det bara alfa-
radiolys som gäller. Man ser att koncentrationen av uran är relativt kon-
stant. Man når mättnad, men det betyder för den skull inte att reaktionen
är slut. I Fig 10-16 ser man att koncentrationen av plutonium också är
väldigt låg. Den är under 1 ppb. Vi har mätproblem vid så låga nivåer. Vi
mäter några tiotals eller hundra bequerel i en femtedels liter, och värdet
sjunker som funktion av tiden.

I Fig 10-17 illustreras några stolpar i experimentprogrammet. Man binder
ihop olika inslag i modellverksamheten. Frigörelsehastigheten för cesium
visas på y-axeln som funktion av tiden. Det finns en linjär bit av kurvan.
Lutningen på den antyder att det är en diffusionsstyrd process. Högst upp
har vi frigörelsehastighet på en tusendel av bränslets cesium inventarium
per dygn och det motsvarar cesium som löser sig snabbt i vatten oberoende
av matrisattack. Det existerar antagligen som cesiumuranat och cesiumjod-
id. Detta har vi alltså bra grepp om. Det är nästan 1/1-proportionellt mot
fissionsgasfrigörelsen, det vet vi ganska väl från reaktordrift. Går man
längre ner till strontium i diagrammet (Fig 10-18) ser man en nästan paral-
lell kurva efter initialsteget. Nu kan man se att punkterna här för stron-
tium motsvarar läkning eller upplösning både i grundvatten med mycket
karbonat och i dejoniserat vatten, som vi använder ibland. Uranhalten i
dejoniserat vatten efter läkning under lång tid är ungefär vid detekterings-
gränsen. Men strontiumhalten i dejoniserat vatten stämmer väldigt bra
med den man får i grundvatten, så antagligen byggs strontiumhalten upp
genom matrisupplösning. Uranlöslighet i laklösning är en rest. Man bildar
med andra ord en ändringsprodukt på ytan.

Vi har mycket kvar för att identifiera vad som händer på bränsleytan och
för att identifiera produkterna. Men titta på lutningarna i diagrammet! Vi
är redan nere i en hastighet av en tiodels miljondel av inventariet per dygn.
Kurvan faller snabbt. Om några år är vi nere i en miljard del per dygn, och
det är ganska litet! Visst är det oacceptabelt att bara extrapolera sådana
kurvor utan att ha bra grepp om processerna och kinetiken. Det är därför
dessa aspekter - identifiering av mekanismer och reaktionsprodukter - som
vi tacklar mer i detalj under de närmaste åren.
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/. Grenthe
Jag vill bara ge en ytterligare kommentar. Det här är alltså ett kemiskt
oerhört komplicerat system, med ett stort antal komponenter och ett stort
antal faser. Den normala metoden, som vetenskapspersoner använder, när
man studerar fenomen i laboratorier är ju en idealisering. Man försöker
plocka ut och studera en komponent, en variabel i taget. En intressant
punkt för oss som kemister är om man i den mångfald, som det använda
bränslet urgör, kan identifiera någon eller några typer av styrande proces-
ser, alltså en hypotesbildning, och sedan relatera de här processerna till
experimentella observationer.

Här har vi på nytt förståelsebiten, som är nödvändig för extrapolationer
framåt i tiden, och problemet med entydigheten i de modeller, som vi arbe-
tar med.

D. G. Gee
Vi är på ett mycket tidigt stadium

B. Allard
Liljenzin frågade om det var entydigt till nackdel om berget är sprucket. Jag
vill gärna kommentera det. Det problem vi talar om är omfördelning av ett
ämne, som lösts ut från förvaret (bränsleprodukter, plutonium etc), i tid och
rum. Var någonstans befinner det sig? Hur snabbt transporteras det från
förvaret ut i berget? Systemet är ganska komplicerat.

Vi har en vattenfas med grundvatten, porvatten, ja allt vatten som finns
nere i berggrunden. Vi har en fast fas. Det är alltså alla fasta mineralfaser,
lera, alla fasta stillaliggande produkter som finns där nere. I det här vattnet
har vi en utlösning av radionuklider, av spårämnen, som finns i vattenfasen
i någon kemisk form. Sedan finns en fast mobil fas, alldeles säkert. Det är
kolloidala partiklar, lerpartiklar, hydroxider, fragment av olika slag, som
kan finnas i vattnet. Det är jämvikten mellan dessa faser som vi måste
studera och lära oss förstå. Spårämnet befinner sig i ett visst kemiskt till-
stånd, betingat av vattenkemin. Det är ett organiskt eller oorganiskt kom-
plex. Då kommer man in på vattenkemin och jag tänker inte tala speciellt
om detta nu, eftersom det ämnet kommer upp senare.

Här finns alltså ämnet så småningom i en löst form, som kommer att "se" en
geologisk miljö i form av fasta ytor, som i sin tur är beroende av vattnets
sammansättning. Vi får en fördelning mellan dessa fasta ytor och gentemot
den fasta stationära fasen - vi har absorptionsfenomen som gör att en andel
av dessa kommer att fastna där. Sitter de väl på ytan, kommer de att tränga
in i porsystemet, diffundera in och kanske låsas, mineraliseras där inne i
den fasta fasen. En annan fraktion kommer att finna den mobila partikel-
fasen, och då har vi plötsligt en bärare som kan transportera den lösta pro-
dukten. Den i sin tur kommer att påverkas, filtreras och fastna i andra
mekanismer.
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De parametrar som spelar roll här, sammanfattat, är många till antalet.
Mekanismerna är olika for olika element, eftersom kemin är olika. Vatten-
kemin är det som styr hela systemet (pH, redoxpotential, närvaro av kom-
plexbildare etc, totala salthalter). Sedan har vi temperatur och flödes-
betingelser, som bestämmer kontakttiderna i systemet. Fasförhållanden är
också viktiga, dvs hur mycket vatten per enhet fast fas har vi. Stor betydel-
se har också mineralogin, mineralfasens sammansättning, sammansätt-
ningen av den fasta fasen rent kemiskt men också dess textur. Hur mycket
yta har vi per enhet vatten. Det är klart att ju större yta vi har desto bättre
fungerar det som barriär. Det är bättre med ett sprucket, poröst berg än
med ett tätt berg, ur denna synvinkel. Här har vi ett exempel på ett kom-
plext system av den typ vi hörde om i Wenes inledningsanförande. Skall
man variera alla tänkbara parametrar då når vi snart 225S fall att studera.
Men jag vill ändå påstå att vi känner ganska väl kvalitativt vad som sker i
det här systemet. Det är ganska märkligt kanske, eftersom det är så kom-
plext. Skälet är att vi kan experimentera. Vi kan göra försök i ett sådant
system på laboratoriet. Antalet försök man gjort precis på det här viset, där
man varierat nuklider, sammansättning etc., är åtminstone 100 000 stycken
över hela världen. Många försök är kanske osystematiska, men den totala
empiriska informationen är väldigt stor. Kombinerad med kemisk intuition
och kemisk kunskap har vi en hygglig bild av vad som sker. Vi kan alltså
sålla bort en hel del brus. Man har en hygglig kvalitativ bild av de här pro-
cesserna och vi kan diskutera enskilda parametrars betydelse. Det finns
många detaljer som vi inte känner och mycket vi inte kan kvantifiera, men
en hygglig förståelse har vi.

E. Mattsson
Jag blev mycket orolig, när jag hörde Alf Björklund tala om de mycket kon-
centrerade saltlösningar (20-30%) som skulle kunna tränga upp i förvaret.
Det innebär ju att det kan bli höga kloridhalter, och kloriderna kan ge
komplexer, t.ex. med kopparmaterialet. De termodynamiska begränsningar,
som vi talade om tidigare i dag - att man skulle kunna begränsa antalet
reaktioner och reaktanter till ett par stycken - kan falla bort, om man skulle
få en mycket avvikande sammansättning hos vattnet, t.ex. en mycket hög
kloridhalt och samtidigt ett lågt pH värde. Då kan vatten bli en fungerande
oxidant, som kan korrodera kapseln. Då har man inte de begränsningarna
av transport av syror och sulfid, utan vatten kan vara en tillräcklig korro-
dant. Det är därför viktigt att man får veta vad dessa befarade saltlösningar
kan ha för sammansättning. Det är en fråga som bör studeras närmare.

A. Björklund
De här vattnen har analyserats i stor utsträckning och det finns mycket
publicerat under de senaste 2-3 åren. Jag fick en fråga om vad jag menade
med 30%, om det möjligen avsåg en förhöjning med 30%, men det är faktiskt
30% fast material i det vattnet. Det är extremt salt, vad malmgeologerna
kallar "brines". I Finland har man delat in dessa vatten i tre huvudtyper.
Man talar om sulfatvatten, karbonatvatten och kloridvatten. Det betyder att
i en typ av vatten är anjonerna huvudsakligen t.ex. klorider.
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[OXIDIZING CONDITIONS. WATER/FUEL - 20 (VOL.) I

URANIUM CONCENTRATIONS IN GROUNDWATER
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Fig 10-11

Fig 10-12

Fig 10-13
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Fig 10-14

Fig 10-1 Ostersjöbäckenets utveckling under de senaste
14 000 åren (modifierad av R Heijkenskjöld efter E Fromm
1954 och G Lundqvist 1963) samt den nutida landhöjningen
(efter RAK 1974).
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E. Mattsson
Vilket pH värde är det fråga om?

A. Björklund
pH ligger normalt mellan 7 och 8, men vi har extrema fall där man mätt
upp pH 11.1 det fallet misstänker man dock att det kan vara fråga om kon-
tamination från borrvatten innehållande kemikalier.

E. Mattsson
Det som jag är rädd för är pH 4 och därunder, men det förkommer alltså
inte?

A. Björklund
Inte vad jag minns.

D. G. Gee
Dessa olika vattenförekomster finns i särskilda typer av berggrund, eller
hur?

A. Björklund
Man har en väldigt klar relation till geologin. De saltaste vattnen har man
hittat i s.k. serpentiniter, som finns i malmzoner. Jag är inte säker på i
vilkea typ av berg som kanadensare och ryssar har hittat ända upp till 30%
salthalt. Det saltaste som vi har hittat i Finland i Outokumpo malmdistrikt
ligger på 13% total salthalt.

D. G. Gee
Tack för er medverkan i denna session!
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Bil Extra session: Ändrade politiska förut-
sättningar för avfallsstrategi

L. Nordström (inledare)
Jag vill använda rubriken "Vägen ut ur plutoniumsamhället" eller "Finns
det en väg ut ur plutoniumsamhället?" eller "Skall vi söka en väg ut ur
plutoniumsamhället?". Det är delvis sådant som vi pratade om på KTH i
februari-89, delvis saker som jag berör i den skrift som distribuerats här.
Men jag skall utgå från en ny situation som vi befinner oss i. Jag tänker på
nedrustningsforhandlingarna.

Ni vet alla att INF-avtalet undertecknades och är giltigt. Där kom man
överens om att skrota ett antal missiler och kärnladdningar. Det rör sig
visst om ca 1 000 laddningar sammanlagt på båda sidor. Efter det har det
blivit uppenbart att det kalla kriget är slut. Vi kan tolka detta på olika sätt.
En mycket vanlig tolkning är att Sovjet (eller Warszava-pakten) förlorade
det kalla kriget men nu vinner en diplomatisk offensiv. Man går med på
många förslag om truppreduktioner eller skrotning av ytterligare missiler
och laddningar. Sättet att manövrera blev ganska uppenbart, när Gorbatjov
föreslog att man skulle dra tillbaka taktiska kärnvapen, kortdistansmissi-
ler, slagfältsvapen. Det ledde ju till en spricka inom NATO. Bush fick att
gripa in och spelade då fram ett förslag att först skulle de konventionella
styrkorna reduceras, sedan kunde man ta upp frågan om kortdistansvapen
och slagsfältsvapen. Samtidigt pågår sedan Reagans tid en förhandling om
50% reduktion av de strategiska vapnen.

Det här förslaget från NATO lades fram i Bryssel och om vi rätt kan förstå
vad som hände, så åkte Baker till Moskva, lade fram förslaget för Sjevar-
nadze och träffade även Gorbatjov. Baker kom tillbaks med den uppskakan-
de nyheten att Gorbatjov tog förslaget. Jag tror att man även kommit över-
ens om att detta avtal skall vara klart före detta årets slut, om möjligt. Sen
vet ni också att förslaget lades fram före sommarsemestern och nu träffas
Baker och Sjevarnadze igen den 22-23 september 1989. Man tror att de då
kan fixera en tid för nästa toppmöte.

Då blir det antagligen så, att beträffande de konventionella styrkorna kom-
mer man att träffa ett avtal mycket snabbt. När det är klart, är det fritt
fram för förhandlingar om kortdistansmissiler och slagsfältsvapen. Jag
skulle ändå tro att en 50% reduktion (av de strategiska vapnen) kommer
före. Vad rör det sig om? Det rör sig om 4 000-6 000 laddningar. INF-avtalet
innebär att man plockar ut laddningarna, lägger elektronikenheten för sig
och plutoniumladdningen för sig samt spränger bäraren. Det är möjligt att
man man göra likadant när man kommer till den 50 procentiga reduktionen
av de strategiska vapnen, men därnäst bör det då vara klart för kortdistans-
och slagfältsvapnen.
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Jag har ingen riktig bild av hur många det är, men låt oss säga att det rör
sig om 10 000 st. Då kan vi förutse en situation, där man under kontrollera-
de former desarmerar ett stort antal kortdistansmissiler (de kanske går att
spränga) och sedan även minor och artillerigranter.

Då kommer man till en ny fas i detta. Slagsfältsvapnen går att applicera
igen. Att tillverka granater är en enkel procedur. Här kommer man till
problemet att nu måste plutoniet förstöras. Det kan röra sig om 15 000
laddningar (vad nu det kan innebära i kg), som skall förstöras under kon-
trollerade former. Hur kan vi gissa att detta kommer att ske?

Ett svar kan vara: MOX-bränsle (dvs blandoxidbränsle, bestående av en
blandning av uranoxid och plutoniumoxid). Kanske - men jag skulle tro att
svårigheterna att komma överens om hur man skall klara kontrollen blir för
stora.

Jag skulle tro att man i stället kommer till plutoniumreaktorer. En sådan
finns i USA, och den kan aktiveras igen. Man testade den för ganska länge
sedan och lade den sedan i malpåse. Jag minns inte hur den ser ut, men jag
har en svag aning om att det var metalliskt bränsle. Om det sedan blir en
reaktor i USA, om det blir en i USA och en i Sovjet, eller om man ställer
USA-reaktorn under IAEAs kontroll, det kan man spekulera i. Men jag
skulle tro att man på något sätt bränner ned vapenplutoniet. När det är
klart kan det vara öppet för att fortsätta med att bränna upp civilt plutonium.

Jag vill alltså lägga upp ett scenario, där man kanske ser en väg ut ur pro-
blemet att bli av med plutoniet. Om detta blir realiserat, vad innebär det då
om vi inbjuds att skicka vårt plutonium till en sådan reaktor för förbrän-
ning. Det innebär att vi är tillbaka till ett avfall med ungefär samma sam-
mansättning, som vi diskuterade i samband med COGEMA.

Om man tittar på kvarvarande aktivtet i de båda typerna av avfall (utbränt
bränsle med plutoniet kvar, respektive upparbetningsavfall med plutoniet
borttaget), ser man en väsentlig skillnad. För fallet utan plutonium i avfal-
let blir alla tidsrymder avsevärt förkortade. Se Fig 11-1.

Om upparbetningen avser att ta bort maximalt med plutonium och inte att
få ut rent plutonium, kanske man t.o.m. kan reducera den kurva som nu
skjuter upp efter några hundra år (Americium 241). Den kanske går att
trycka ned.

Om denna väg öppnar sig och vi beträder den, vad kommer vi till då? Jo i
stort sett ett avfall som inte har de problem som vi diskuterar på detta
seminarium. Hela processen är i stort sett klar på 500, 1 000 eller 2 000 år.
Alla dessa frågor runt en kommande glacial försvinner.

Det är detta som jag vill framföra. Jag tycker att vi genom KASAMs ord-
förande kunde be att få en hälsning framförd till politikernivån att se på
detta. Är det inte dags för ett paradigmskifte?
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Fig 11-1 Figur a visar farlighetsindex (m3 vatten per ton använt bränsle) för
några av komponenterna i använt kärnbränsle vid olika tider. Figur b ger
samma information om högaktivt avfallsglas från upparbetat kärnbränsle.
Farlighetsindex avtar mycket snabbare for det högaktiva avfallet än för
använt kärnbränsle.

Källa: Jan Rydberg, Ingmar Grenthe, "Kärnkraft i utveckling"

När riksdagen beslöt att man skulle gå på direktförvaring, så var det i ett
läge, där det skedde en upprustning på kärnvapenområdet i världen.
COGEMA ligger i Frankrike, som då beslutat sig för 1 000 ytterligare ladd-
ningar, främst neutronvapen. Det var en väldigt kuslig tid överhuvudtaget.
Nu går vi in i en epok där vapnen förstörs. Det är en nukleär avrustning. Då
kan vi gå tillbaka och säga att nu är det dags att upphäva det beslutet, som
riksdagen fattade den gången. De politiska förutsättningarna är nu helt
annorlunda.

Om vi kommer till ett avfall utan plutonium, som kräver i stort sett 500 års
förvaringstid, då har vi helt annan frihet att hantera frågan. Vi kan t.ex.
välja en lösning av den typ som Mörner antytt, torrt förvar ovan jord, vi kan
kapsla in det i keramiskt material. Kapslarna och deras innehåll utsätts
inte för några yttre påkänningar. Vi kan arrangera förvar, där vi kan gå in
och göra ändringar om så skulle erfordras.

Vad jag velat få fram genom att ställa frågor och rikta anmärkningar under
seminariet är de stora problem som den lösning, som nu är huvudalternati-
vet, ställer oss inför och orimligheten i tidsskalan. Finns det en möjlighet
att komma över till en upparbetning av något slag?
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Vi diskuterade den frågan lite på KTH. Det är inte säkert att den upparbet-
ningen skall vara identisk med den nuvarande. Avsikten blir ju inte att få
ut ett rent vapenplutonium. I stället skall vi få bort så mycket plutonium
som möjligt och det får gärna slinka med något annat om så skulle vara.
Detta kan ytterligare kompletteras med bestrålning, transmutationer. En
helt ny linje öppnas upp för diskussionen!

J. Miettinen
Varför skulle stormakterna bränna något plutonium?

L. Nordström
Om de lägger laddningar från granater och minor i lager behövs en väldigt
kort tid för att aktivera dem igen, alltså för att svarva nya granater och
stoppa in laddningarna på nytt. Det är acceptabelt så länge det gäller stora
raketer, eftersom det tar så pass lång tid att tillverka nya sådana bärare.
När man kommer ned till ammunition, minor och granater, måste därför
även laddningarna destineras.

JO. Liljenzin
Det är en väl bibehållen hemlighet - numera dock ganska allmänt känd - att
vapenplutonium renas med 2-4 års tidsmellanrum

S. Bjurström
Hur många ton plutonium talar vi om?

JO. Liljenzin
40-50 ton.

L. Norberg
Vad blir det för rester av plutoniumbränslet i en plutoniumreaktor? Är det
ofarligt eller vad har det för sammansättning?

L. Nordström
Egentligen skulle inte jag svara på det, därför att det avviker något från
uranbränsle. Det är fortfarande en del problem kvar, det är teknetium,
strontium, cesium osv. Det är lite annorlunda sammansättning, jämfört
med uranfallet.

J-O. Liljenzin
Det kommer att finnas en svårighet eftersom man inte kan bränna ut pluto-
nium (varken i termiska eller snabba reaktorer) mer än till en viss gräns.
Man får sedan en sådan isotopsammansättning att man inte kan driva
reaktorn vidare. Det kommer att finnas en icke försumbar plutoniumrest
kvar.

L. Nordström
En studie skulle också kunna visa om man skulle kunna bestråla resterna
så att man blir av med dem.
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A-M. Thunberg
Vad vi egentligen skulle behöva är helt nya klarlägganden av sakförhållan-
dena, för att kunna diskutera detta på ett tillfredsställande sätt. Här ingår
ju även en bedömning av den nya politiska situationen, som är mycket
viktig.

J-O. Liljenzin
Det finns överväganden i Norge att ersätta JEEP 2 reaktorn i Kjeller med
en plutoniumbrännande reaktor.

L. Nordström
När jag höll detta föredrag på KTH i februari föreslog jag att gruppen skulle
be att få ett uppdrag, från SKN förslagsvis, om att studera det här. Gruppen
kanske inte förde fram någon sådan anhållan. Om inte, så kan kanske jag få
göra det nu på gruppens vägnar. Det behövs en allsidig sammansättning av
forskargruppen, vilket den gruppen har, för att ta upp olika aspekter. Vad
gäller den politiska sidan så hoppas jag att KASAMs ordförande kan viska
detta till någon minister. Jag menar att man kan börja prata om detta gan-
ska snart.

A-M. Thunberg
Vi noterar tacksamt det alternativ som du fört fram i ditt inlägg. Detta är
något som vi behöver överväga och diskutera. Det var bra att vi fick ditt in-
lägg nu, för nu kan det komma in i morgondagens diskussioner.
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B12 Session 3: Människors intrång

A-M. Thunberg (ordförande)
Jag är i det gynnsamma läget att jag visserligen står uppsatt som ordföran-
de för den här sessionen, men jag har en ypperlig expert med mig här på
podiet, nämligen Claes Thegerström, som är väl insatt i den internationella
debatten kring ämnet människors intrång.

Jag skulle bara som en inledning vilja ge några mycket korta kommentarer.
Ämnet har ju en helt annan dimension än de övriga frågor som vr 'skute-
rat. När människan kommer in i bilden, har vi svårare att håll -.iskussio-
nen på faktabasis. Värderingar kommer in, och vi måste vetr .' X när vi
diskuterar problematiken om människans intrång, så bli' -! : också fråga
om ställningstagande i värderingsmässiga frågor, vår -jy på människan,
hennes ansvar, hennes frihet osv. Där finns det olik « att att se, och där blir
det fråga om att ta ställning värderingsmässigt. v -an annars inte behand-
la ämnet. Vilken syn har vi på morgondagens *.'•>.. ,-iiska i relation till hur vi
själva fungerar idag osv?

En annan inledande kommentar som jag .ill göra är att ämnet på sätt och
vis är inkluderat i detta seminarium som ett litet föregripande av ett annat
seminarium som KASAM och SKN skall arrangera senare, och som kommer
att bli av lite mindre format. Vi kommer där att arbeta med temat "Beslut
och Osäkerhet". Där kommer människan i allra högsta grad in i bilden och
där kommer vi också att diskutera synen på samhället och dess förändring-
ar, vad vi kan förutsäga om samhället och hela problematiken om värde-
ringsförskjutningar? Problemen har ju väldigt mycket att göra med hur
människorna ser på frågorna, med acceptansen och med möjligheterna att
lösa problemen på ett demokratiskt sätt. Det har med värderingsförskjut-
ningar att göra.

Slutligen vill jag, innan jag ger ordet till Claes Thegerström, erinra om det
tidsperspektiv, som Jorma Miettinen förde fram tidigare idag. Det är viktigt
att hålla det i minnet. Det har slagit mig i sommar, när jag arbetat med lik-
nande frågor om människans plats i hela universums utveckling, hur pass
kort tid i denna utveckling, som människan varit en del av. Om man krym-
per samman perioden från universums tillkomst fram till nu till ett enda år,
så trädde människan in på scenen kl 23.55 nyårsafton. Det ger ju lite per-
spektiv. Samtidigt vet vi inte hur många minuter till (i denna krympta tids-
skala) som människan har kvar att existera. Är det ytterligare fem minuter
eller vad det kan röra sig om? Vad jag har kunnat lista ut så pekar förutsä-
gelserna på att människan kan väntas försvinna långt innan dess att uni-
versum krymper ihop eller expanderar, eller hur nu forskarna ser på det.
Att människan är med under en kort period verkar helt klart.

Och ändå har människan en särställning i hela denna utveckling. Om man
då funderar över vilken typ av kunskap vi har om människan, så kan man
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konstatera att vi har en kunskap om människans forutsättningar, som vi
kan hämta fram ur kunskapen om utvecklingen av hela det biologiska livets
betingelser. I övrigt är det så att kunskapen om människan har vi från
människans historia och vad vi vet om människan i nutiden. Det är de
viktigaste kunskapskällorna.

Om man ser människans historia på lite sikt, kan man iaktta en del rätt
otroliga konstanser i vad en människa är. Jag vill inte uttala mig om dessa
konstanser är genetiskt betingade och ligger i det biologiska arvet eller ej,
men de finns där. Vi kan hitta dessa konstanser i religionshistorien, i kul-
turhistorien, i arkeologiska fynd och i allt vad som finns nedtecknat om
människan. Det är frågan att människan sträcker sig efter mening. Hon vill
göra saker och ting begripliga och det är människans särmärke, att hon
ensam kan försöka greppa om villkoren för utvecklingen och för tillvaron. Vi
har riter för människans sätt att söka mening. Vi har också en slags moral-
känsla, som vi kan möta historien igenom. Redan i mycket tidiga arkeologi-
ska fynd kan man se att det finns i varje fall exempel på att människan
väldigt tidigt tog hand om de svaga. Det kan man se som ett tecken på att
moral är något som följt människan genom tiderna, det är en slags kon-
stans. Vi har även detta med människans påverkan och människans aktivi-
tet och att hon är målinriktad. Det är andra konstanser. Även om männi-
skans utveckling utmärks av att det inträffar katastrofer, som ser ut att
motsäga dessa konstanser, så finns de ändå där. Man kan säga att männi-
skan på ett sätt är sig rätt så lik genom historien.

Då uppkommer frågan i anslutning till problemet om människans intrång:
Kan vi förutsäga hur hon kommer att reagera i morgon? Vilken risk kan
hon utgöra i morgon i jämförelse med vad vi idag vet om människan? Har vi
någon anledning att förutsätta att utvecklingen, som på ett sätt - utan att
man behöver vara någon utvecklingsoptimist - ändå kan bedömas ha gått i
en bra riktning på många sätt, kommer att fortsätta i samma riktning? Det
finns mycket som man kan se mer positivt på idag. Den moraliska känslig-
heten har ökat, därför att resurserna har ökat och kunskaperna har utveck-
lats. Har vi inte anledning att förutsätta att detta kommer att bli vad som
utmärker människan också i morgon - med all osäkerhet, med all villrådig-
het, med alla misstag och misslyckanden?

Nu ger jag Claes Thegerström ordet.

C. Thegerström (inledare)
Anne-Marie Thunberg kallade mig expert och det är klart att jag gärna
skulle önskat att jag kunnat säga att jag ägnat mig åt människans framtid
de närmaste 100 000 åren, och speciellt då vad hon tänker göra med berg-
grunden. Men den expertisen har jag inte. Mitt anförande här bygger på ett
seminarium, som vi hade på OECD för ett par månader sedan, där ett fem-
tiotal personer - huvudsakligen tekniker och säkerhetsanalytiker - träffades
under tre dagar för att på något sätt försöka få ett grepp om vilka risker det
är med slutförvaringen, om vi tar människans aktiva agerande i beaktande.
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Huvudkomponenterna i systemet kan sägas vara följande när vi byggt för-
varet och låter tiden gå:

- Människan och miljön
- Berget och grundvattnet
- Avfallet.

Det vi skall se på här är systemet människan, som är mycket dynamiskt och
som vi inte har särskilt många validerade modeller för. Anne-Marie Thun-
berg tog upp tidsperspektivet och jämförde med den geologiska skalan. Man
kan även gå den andra vägen, betrakta den nuvarande generationen och se
hur långt framåt och bakåt kan vi betrakta den s.k. "lilla världen", dvs. ha
direktkontakt över tidsintervall. Man kan då säga att vi kan gå två till tre
generationer tillbaka och vi kan gå två eller tre generationer framåt i tiden.
Åtminstone några av oss kan förhoppningsvis sitta på vår ålders höst och
resonera med våra barnbarnsbarn om framtiden. Men mycket längre än så
sträcker det sig inte. Totalt är spännet för direktkontakt alltså 5-6 genera-
tioner. 10 000 år är ca 300 generationer! 100 000 år är ca 3 000 generatio-
ner!

Jag har disponerat min presentation på följande sätt:
l.Lite systematik
2. Sannolikhet, konsekvens, risk
3. Internationell utblick
4. Kriterier, regler
5. Utförda bedömningar/beräkningar
6. Motåtgärder
7. Balans, perspektiv
8. Diskussionsfrågor

Jag kommer att belysa en systematik som man kan utnyttja för att få något
slags grepp om problemet. Jag kommer att behöva påminna om en del saker
vad gäller sannolikhet, konsekvens och risk. Jag tänker försöka utnyttja
vad som gjorts i andra länder, och hur man där har tänkt, vilka regler och
kriterier man kommit fram till, vad man gjort för bedömningar och beräk-
ningar, vilka slags motåtgärder som man försöker vidta, när man väljer
avfallsformer, förvarskoncept osv. Mot slutet av min framställning vill jag
släppa det tekniska och försöka återfå något slags balans och perspektiv på
hela problemkomplexet och kanske sätta upp några frågor för diskussion.

Innan jag går in i detta behöver jag kasta fram några scenarier för att vänja
er vid er vid dem och för att jag skall kunna referera till dem längre fram i
diskussionen.

Vi antar att vi har byggt förvaret och tiden har gått. Vi har förhoppningsvis
en välstrukturerad, komplett information i arkiv, datorer osv som visar att
avfallssystemet är stabilt och säkert, enligt de analyser som finns nedlagda
i dokumentationen.
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Men, tänk om en bonde borrar en brunn och börjar ta sitt vatten i närheten
av förvaret! Tänk om företaget Kemtek Miljö AB om några hundra år pum-
par ned kemikalier i förvarets närhet! Tänk om en "borrhålsgeolog" är ute
och exploaterar berggrunden och borrar ett hål rakt ned genom förvaret!
Tänk om någon gång i framtiden Kärnåtervinning AB får tillstånd av rege-
ringen att återta allt materialet för att utnyttja de resurser som finns i av-
fall och kapsel! Eller tänk om en arkeolog i framtiden blir intresserad av att
äntligen ta reda på vad som döljer sig bakom dessa gåtfulla schakt, som han
fått indikation på från studier vid markytan! Tänk om Geovärme AB försö-
ker utnyttja värmet i berget genom att pumpa ned kallt vatten och pumpa
upp varmt vatten!

Detta är några scenarier, som jag kom fram till genom att ta vad jag vet om
historia och nutid och extrapolera lite grann. Jag fick ett antal scenarier,
som jag möjligen kan finna data för, så att jag kan göra en kvalitativ och
kvantitativ analys av risker och annat. Om jag lägger till en del inslag av
fantasi och inlevelse utöver vad vi direkt ser ur historia och nutid och postu-
lerar vissa saker som skulle kunna hända i framtiden, så skulle jag kunna
få en ny uppsättning scenarier.

Faktiskt finns det utanför detta sådant som vi inte ens kan tänka oss. Det
mesta av människans framtid finns inte ens som en möjlig tanke i våra
huvuden. Vi kan bara förstå att det finns sådant som vi inte ens kan före-
ställa oss.

Kanske rentav det mesta finns "där ute".

Vi behöver en systematik föi att inte drunkna i alla scenarier och för att
leta oss fram till de scenarier, som det är meningsfullt att fundera vidare
över, med hänsyn till vad de kan betyda för platsval, design, koncept osv. En
enkel sådan systematik är naturligtvis att säga att intrånget kan vara
medvetet (ex. Kärnåtervinning AB ovan) eller omedvetet (ex. bonden med
brunn, borrhålsgeologen ovan). Kemtek AB exemplet kan t.ex. gränsa mot
sabotage eller mot omedvetet intrång.

Då kan vi fråga oss efter vilka principer vi kan sortera bort v;ssa scenarier.
En sådan princip (som för övrigt finns med i KBS-3) kan vara:

Varje generation måste ta ansvar för sina egna
medvetna handlingar.

Om ett framtida samhälle beslutar att ta tillbaka avfallet är det ingenting
vi i vår generation kan göra någonting åt. Det enda skulle i så fall vara att
låta bli att informera framtida generationer och deponera avfallet så att
det är mycket svårt att hitta och återta, men detta står i strid med funda-
mentala demokratiska värden!

En annan möjlig systematik bygger på att man skiljer på direkt intrång i
själva förvaret eller indirekt intrång. Den senare typen av intrång kan störa
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geologin, kemin etc. men inkräktaren uppfattar kanske inte att han är i
närheten av avfallet. Exempel på direkt intrång är arkeologen, borrhålsgeo-
logen och Kärnåtervinning AB i beskrivningen ovan. Exempel på indirekt
intrång är bonden med brunnen, Kemtek AB och Geovärme.

En annan princip, som flera länder använder sig av, säger:

Direkt intrång leder (ganska snart) till att man förstår
vad det är fråga om.

Om vi nu skall få ett intrång, vad är det som måste ha hänt? Inträngaren
måste ha misslyckats med att

- skaffa/bibehålla information om förvaret/avfallet

- detektera platsen och avfallet och därmed förstå vad det är fråga om

- vidta korrektiva åtgärder.

Misslyckas han i dessa avseenden kan situationen bli besvärlig.

En annan systematik man kan lägga på det hela baseras på den tekniskt/
vetenskapliga utvecklingen. I princip kan den gå uppåt mot ökad kunskap
och förståelse eller nedåt.

Om vi får en uppgång har vi lättare att hålla kvar information, förstå infor-
mation och föra den vidare till nästa generation. Vi förstår bättre vad det är
fråga om. Vi kan lättare detektera cch vi har bättre möjlighet till motåtgär-
der. Å andra sidan kanske vi är mer benägna att utnyttja berggrunden och
förmodligen är det enklare och billigare att ta sig djupt ned i berggrunden.

Går utveckligen bakåt får vi sämre möjlighet att hålla kvar, förstå och vi-
dareföra information, men å andra sidan tar vi oss inte så lätt ned till de
aktuella djupen.

Beroende på om man är optin t eller pessimist, kan man sammanfatta
detta till en säkerhetsprincij oller en osäkerhetsprincip.

Säkerhetsprincip:

- Förmåga till intrång medför förmåga till insikt och korrektiva
åtgärder

- Okunskap och brist på insikt medför oförmåga till intrång

Alltså skulle man ha en sort balans som gör att risken inte är så stor.
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Pessimisten skulle kunna vända på det hela till en osäkerhetsprincip:

- Tekiskt hög nivå medför förmåga till intrång
- Tekniskt låg nivå medför brist på insikt om riskerna.

Personligen finner jag den övre (säkerhetspricipen) bättre logiskt under-
byggd, men det kan det säkert finnas delade meningar om.

Om man försöker belysa sannolikhet - konsekvens - risk med hjälp av det
traditionella fyrfaltsdiagrammet (se F g 12-1) så har man problem med
mänskligt intrång liksom med många andra scenarier eftersom sådana
händelser är en kombination av låga sannolikheter och ev. betydande konse-
kvenser. Det är sådana kombinationer som är så svåra att greppa kvantita-
tivt och att göra goda bedömningar av.

BETYDANDE

KONSEKVENSER

OBETYDLIGA

KONSEKVENSER

HOG
SANNOLIKHET

Mås te

undvikas

C . ..--al -
r i r i e r

LAG
SANNOLIKHET

Kvanti ta ti va/

kvalitativa

bedömningar

Inga problem

Fig 121 - L I K H E T x K O N S E K V E N S = R I S K

Rutan hög sannolikhe» - betydande konsekvenser måste vi undvika genom
hur vi väljer att utforr> \ förvaret och genom ett lämpligt platsval. Central-
scenarierna ligger i re; >1 i rutan hög sannolikhet - obetydliga konsekvenser.
I rutan låg sannoliket obetydliga konsekvenser har vi inga problem.

Låt oss ta exemplet med borrhålsgeologen. Hur kan man få något slags
kvantitativt grepp om ett sådant scenario? Man kan t.ex. postulera att vi
"fryser" nutiden och anta att man i framtiden borrar med ungefär samma
frekvenser som idag och sedan se vad man får för resultat.
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1 en finsk studie har man sett efter hur mycket man borrar i finsk berg-
grund. Då kan man räkna ut sannolikheten for att ett slumpmässigt satt
borrhål träffar på en avfallsbehållare. Vidare har man diskuterat konse-
kvensen utfrån antagande om normal hantering av borrkärnor.
Man har då funnit:

Sannolikhet = 2 x 10 * per år
Konsekvens = 40 mSv
Risk = 8 x 1012 per år

I en liknande holländsk studie, som kanske mer av en slump råkar hamna
på samma sannolikhetsvärde som den finska studien, har man bedömt kon-
sekvenserna allvarligare. Här gäller det upparbetningsavfall. I den studien
fick man fram:

Sannolikhet = 2 x 10" per år
Konsekvens = ca 2 Sv
Risk = 2 x 10' per år

De internationella kriterierna i strålskyddssammanhang säger att man
skall hålla risken under 10s till 10s.

Slutsatsen blir alltså enligt båda studierna att risken är mycket låg.

Det finns naturligtvis många invändningar man kan göra mot detta, t.ex.
mot postulatet att man borrar i samma omfattning i framtiden som nu. Det
är ett postulat och ingenting annat.

Överhuvudtaget har man besvär med sannolikhetsresonemang runt mänsk-
ligt intrång. Man kan inte undgå att tänka på Tage Danielssons sketch
(med anledning av Harrisburg (TMI)-olyckan) när man ser uppställningar
som följande:

Sannolikhet
1 Mycket sannolik eller säker
0.1 Ej alls säker men rimligt möjlig
0.01 Ej sannolik men kan ej uteslutas
0.001 Kommer sannolikt ej att inträffa
0.0001 Mycket osannolik
0.00001 Extremt osannolik
0.000001 Fysikaliskt möjlig men kommer nästan helt säkert ej att

inträffa
0 Fysikaliskt omöjlig enligt nuvarande kunskap

Detta är en amerikansk säkerhetsanalytikers försök att översätta siffror till
ord för olika sannolikheter.

Jag skall ta några exempel på hur mänskligt intrång har betydelse i dagens
verklighet, genom att referera till fransmännens depå för låg- och medelak-
tivt avfall i La Hague i Normandie.
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En ny anläggning planeras väster om Paris.

Hur tänker sig nu fransmännen den avfallsanläggningen som sedan 1969
finns i La Hague med f.n. 400 000 m3 avfall och den som skall byggas i
L'Aube för 1000 000 m3 avfall 1991. (Som jämförelse kan nämnas att första
etappen av SFR ä r dimensionerad för 60 000 m3). Naturligtvis gör man en
säkerhetsanalys. Det visar sig då att mänskligt intrång blir styrande för
vissa regler om hur man skall driva och sköta depån. Man antar att man
har 300 års institutionell kontroll, dvs man antar att det franska samhället
kommer att bestå och under 300 års tid kunna se till att ingen medvetet
eller omedvetet kan gå in och ställa till med något på den här platsen. Se-
dan kräver säkerhetsmyndigheterna att man för tiden efter dessa 300 år
går igenom ett antal scenarier för mänskligt intrång, t.ex. att det byggs
vägar, att man bosätter sig ovanpå depån och att man tar vatten från brun-
nar som borrats genom depån.

Det som är intressant är att denna analys leder fram till vilken högsta
aktivitetskoncentration som avfallet får innehålla, och den siffran är
3.7 x 10* Bq/ton av alfa-aktivitet beräknat som medeltal över hela avfalls-
mängden.

Detta är 100-1 000 gånger så mycket som i den svenska SFR-anläggningen.

Teoretiska överväganden om vad som kan hända efter den närmaste
300-årsperioden bestämmer alltså vilka avfallsfat som idag får följa med
lastbilen till den aktuella anläggningen och vilka som måste stanna kvar för
lagring i väntan på ett djupare förvar.

Detta är ett exempel på hur överväganden om mänskligt intrång redan
används praktiskt i ett stort kärnkraftland i Europa.

Jag kan även illustrera med USA, där man har en lite annorlunda inställ-
ning. Man har där mycket detaljerade regler och lagsystem om vad som får
och inte får göras. Detta gäller även i övriga miljövårdssammanhang. Miljö-
myndigheterna i USA har fastlagt detaljerade regler om vad som gäller för
deponering av radioaktivt avfall. Jag skall här nämna lite om de regler som
har att göra med mänskligt intrång. I de nu gällande reglerna har man ett
tidsperspektiv på 10 000 år. Myndigheterna har alltså gjort klart att den
som gör en ansökan om att få deponera avfall måste göra en detaljerad
säkerhetsanalys för 10 000 år. Dessa regler säger att man i sin säkerhetsa-
nalys har rätt att förutsätta att det finns 100 års aktiv institutionell kon-
troll. Alltså samma storleksordning som Frankrikes 300 år. Därefter behö-
ver man inte räkna med att något systematiskt eller varaktigt intrång sker.
Däremot måste man anta att intermittenta, slumpvisa och oavsiktliga in-
trång inte kan uteslutas. Miljömyndigheten i USA utgår alltså från att det
mycket väl kan hända att informationen är så dåligt spridd i det framtida
samhället att det inte är allmänt känt att man inte får borra, bygga hus etc
på förvarsplatsen. Men informationen finns och efter en relativt kort tid
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kommer därför intrånget att stoppas. Intrånget kommer inte att ske syste-
matiskt och varaktigt. Man antar också att samhället känner till vad ra-
dioaktivitet är för något och att förvaret finns, men trots det måste man
forutsätta att borrhålsundersökningar kan komma att ske av folk som inte
känner till arkiven. Det finns exempel från USA, där man borrat sig ner i
existerande gruvor bemannade med arbetande människor, genom att man
inte i tillräcklig grad kontrollerat arkiven innan man började borra.

Ett tredje exempel kan vi ta från Kanada. Detta handlar om Kanadas hög-
aktiva avfall, som man tänker deponera ungefär som vi i Sverige. De kana-
densiska myndigheterna har ett riskkriterium på 10* per år. Säkerhetsana-
lysen skall visa att man ligger under denna gräns. Analysen skall utföras
kvantitativt och detaljerat för en period om 10 000 år. Det finns dock en
vaghet i reglerna, för de säger att man skall göra troligt att efter de första
10 000 åren skall sannolikheten för att man får drastiskt ökade konsekven-
ser vara låg. Det råder alltså viss tvetydighet om vad man skall göra för
säkerhetsanalys för det längre tidsperspektivet. Kanadensarnas bedömning
tycks för tillfallet vara att det egentligen är brunnsfallet, som man behöver
räkna med (precis som SKB gjort). Allmänt är bedömningen att scenarierna
för mänskligt intrång är så osannolika att de inte är värda någon detaljerad
FoU-insats.

En av de viktigaste anledningarna tili att vi bör inkludera mänskligt in-
trång i analysen är att vi genom en noggrann analys kanske kan komma på
enkla motåtgärder som minskar risken. Här ges en lista på några tekniska
eller planeringsmässiga motåtgärder

Teknik Planering
- Tillåten aktivitetkonc. - Institutionell kontroll
- Avfallets form - Info-bevarande
- Övr. konstr. barriärer - Ägande av marken
- Förvarsdesign, geometri - Inga kända resurser nära förv.
- Förläggningsplats - Varningsskyltar

(ex. under havet)
- Förläggningsdjup

Vad gäller varningsmeddelanden på platsen till folk långt fram i tiden finns
en del erfarenhet från tidigare kulturer och det amerikanska energideparte-
mentet har studerat den frågan i stor detalj. Man har studerat vilken typ av-
varningsskyltar man skulle kunna sätta upp på platsen, tagit fram textför-
slag, diskuterat vilka språk som skulle kunna användas, diskuterat vad det
är som gör att språk lever vidare så att det finns en sannolikhet för att
språket förstås långt in i framtiden (se Pig 12-2 och 12-3).

Dessa bilder visar hur man tänkt sig förmedla budskapet att här skall fram-
tidens människa ta det försiktigt. Detta presentationssätt har vållat en hel
del diskussion i USA. Många har menat att det snarast är en förolämpling
av kommande generationer.
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En viktig sak i samband med diskussionen om mänskligt intrång är balan-
sen mellan att isolera avfallet sä väl som möjligt och möjligheten att kunna
reparera om man tänkt fel eller gjort något fel. Det anknyter till vad som
diskuterats tidigare på KASAMs och SKNs Etikseminarium. På denna bild
(Fig 12-4) har jag graden av reparerbarhet på x-axeln och graden av isole-
ring på y-axeln. Vi har ett minimikrav på isolering och ett minimikrav på
reparerbarhet. Man kan försöka lägga in olika - realistiska eller utopiska -
lösningar i diagrammet, som jag gjort i figuren. I praktiken är det ofta så ut t
ökad isolering leder till minskad reparerbarhet. Man rör sig i praktiken
snarare längs en linje som är vinkel rät mot den riktning som antytts i figu-
ren och som markerats som etiskt principiellt önskvärd.

Jag vill äver. beröra frågan om perspektiv och balans i synen på mänskligt
intrång. Vi måste komma ihåg att det problem vi diskuterar i denna session
är en liten del av ett större problem. Jag vill markera detta genom att näm-
na två aspekter.

Den ena aspekten gäller annat miljöfarligt avfall. Det brukar också fram-
hållas hur små volymer av högaktivt avfall det gäller, men det ligger en
verklighet bakom detta, som vi måste komma ihåg. I OECD länderna kom-
mer det att finnas en handfull depåer för radioaktivt avfall. Det rör sig om
1, 2 eller 3 depåer per land högst. Men det finns idag tusentals depåer runt
om i varje land med mer eller mindre miljöfarligt avfall, där lakvatten kom-
mer att rinna ut och miljön kommer att skadas och där sannolikheten för
att detta inträffar är 1! Det jag vill säga är att vi som sysslar med dessa
frågor för det radioaktiva avfallet har ett ansvar att föra fram vårt i vissa
stycken avancerade tänkesätt, de välutvecklade metoder, den systematik,
de tidsperioder som vi betraktar till hela avfallsområdet. Och det sker. Man
försöker göra detta på många olika håll, men jag vet från min utsiktpunkt
på OECD att det finns många tekniska lokalsamhällen, som inte alls har
anammat våra frågeställningar, men som egentligen borde syssla med dem
på det sätt som vi gör.

Den andra aspekten, som jag vill föra fram, är att förvaring och deponering
är slutleden i hanteringskedjan. Vi behandlar avfallet, transporterar, mel-
lanlagrar och slutförvarar det. I alla dessa led finns en viss risk för mänsk-
ligt intrång. Stannar vi vid en långvarig lagring vill jag påstå att vi ligger
på en högre risknivå för mänskligt intrång än om vi tar steget till slutförva-
ring.

Jag har nämnt om det seminarium, där jag hämtat material till mitt anfö-
rande och mina bilder. Där formulerade man några allmänna slutsatser om
hur vi kan ta oss an frågan om mänskligt intrång. De är ganska enkla,
allmänt formulerade och inte särskilt sensationella, men jag tror de är vär-
da att nämna i alla fall.

Analys av mänskligt intrång bör ingå i säkerhetsanalysen på något
sätt. Inte nödvändigtvis med omfattande detaljerade beräkningar men
åtminstone kvalitativt, resonemangsmässigt.
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Sådan analys skall ingå, for den kan ge värdefull information for beslut
om koncept, platsval, restriktioner i avfallstyp osv.

Man bör ta sig an problemet med moderation (ödmjukhet) i fråga om
vad som kan göras i form av kvantitativa analyser.

Baserat på historiska erfarenheter och dagens förhållanden är det
möjligt att meningsfullt diskutera hur människor i framtiden kan
komma att interferera med förvaret. Potentiella risker kan illustreras
och det kan bidra till att man utvecklar/väljer förvaringsprinciper som
kan anses tillräckligt säkra för intrång.

Jag har här listat några frågor som kan vara av intresse för vår diskussion:

- Principer för scenarieurval, vad gäller
* framtida generationers eget ansvar?
* institutionell kontroll, informationsbevarande?
* sannolikhetsbedömningar?

- Möjligheter till resp. värdet av kvantitativa analyser vad gäller
* historiska extrapolationer?
* "detaljer" i konsekvensberäkningarna?
* "subjektiva" sannolikheter?
* kvantitativa riskberäkningar?

- Balans, perspektiv, filosofi?

A-M. Thunberg
Tack för denna mycket instruktiva belysning som vi fått av ämnet! Den har
präglats av moderation och ödmjukhet inför vad som är möjligt att förutsä-
ga vad gäller människans intrång. För den fortsatta diskussionen vill jag be
att ni inriktar era tankar efter ett par huvudlinjer. Det förefaller vara så att
vi har två principiella alternativ att utgå från.

Det ena är att vi finner det svårt, om inte omöjligt, att göra några som helst
säkra sannolikhetsbedömningar om samhällsutvecklingen. Vi som sitter här
vet flera exempel på utvecklingar som vi inte ens för ett par år sedan kunde
förutse, men som redan inträffat, t.ex. på den internationella arenan. Det
finns både positiva och negativa sådana förändringar, som vi ej kunnat
förutsäga. Där måste vi alltså ha moderation och ödmjukhet. Detta skall
paras med att vi ändå gör antagandet att det är väldigt liten sannolikhet
(om det inte inträffar en mänsklig katastrof av något slag) för att männi-
skan skulle kunna bli så radikalt annorlunda i morgon, att hon inte kan gå
in under det ansvar som är förknippat med slutförvaret. Detta under förut-
sättning att dagens generation gör vad den kan för att föra informationen
vidare på ett så säkert sätt som möjligt. Om man bejakar detta så har man
en huvudlinje som säger att vi kanske inte skall lägga ned alltför mycken
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möda på en ingående belysning av olika alternativ och möjligheter. Men vi
skall göra en gardering for det. Det skall in i säkerhetsanalysen, men det är
inte huvudlinjen. Detta är den första fråga som jag tycker vi skall ta oss an i
vår fortsatta diskussion.

Sedan vill jag även föreslå att vi ägnar lite utrymme åt samtal kring frågan
att kärnkraftavfallet är en del av en större problematik. Vi har även allt det
andra miljöfarliga avfallet. Vad kan vi göra för att föra över det ansvars-
tänkande och det säkerhetstänkande, som jag själv - som icke fackman på
området - har lärt mig på ett nytt sätt. Gång efter annan tänker jag själv:
Tänk om vi hade samma säkerhetstänkande och samma krav på ansvar
när det gäller annat avfall.1" Då skulle vi kanske sluppit bostadsområden
som byggts på giflbemängd mark etc. Det är viktigt för oss att föra ut detta.
Det finns andra slag av avfall vars farlighet är i nivå med farligheten hos
det radioaktiva avfallet men där opinionsbildningen ligger långt efter. Den
etiska ansvarskänslan måste stärkas, för att vidga ansvaret till hela områ-
det miljöfarligt avfall. Man bör se frågan om kärnavfallet som en del i en
större problematik.

E. Holm
Vi förutsätter en massa saker. Vi kan titta på det korta tidsperspektivet
(100-300 år) och vi kan titta på det mycket långa (istidsperspektivet). I det
senare fallet rör det sig om låga doser. I de exempel som presenterades av
Thegerström var det fråga om höga doser, 2 Sv i den holländska studien.

Hade jag varit cancerforskare, hade jag kanske protesterat om någon på-
stått att den gåtan inte kommer att vara löst om 200-300 år eller 10 000 år.

L. Norberg
Jag delar ordförandens uppfattning att det är låg sannolikhet för att männi-
skan kommer att vara radikalt annorlunda i framtiden. Huruvida männi-
skan idag är ansvarsfull eller icke, kan diskuteras.

Begreppet intrång förutsätter att man följer recepten, dvs slutfbrvaringsrc-
cepten. Jag har följt utvecklingen på detta område sedan mitten av 70-talet
och funnit att när det gäller recepten, så har dessa varierat. Under diskus-
sionen tidigare här igår och idag kom jag att tänka på Frödings fråga, där
han anknyter till Pilatus' fråga "Vad är sanning?"

"Vad är sanning?, ekot svarade, profeten teg, med slutna läppar nasareen
mot underjorden steg. Men gudskelov att professorer finns, for vilka san-
ningen är ganska klar. Dock synes mig förvånansvärt att sanningen så ofta
byter form och färg, ty vad som sanning är uti Berlin och Jena är bara dåligt
skämt i Heidelberg."

Vi har ju 20 professorer här. Under dessa 15 år har lärda män och ingenjö-
rer framfört olika uppfattningar om kärnkraftens avfall. Jag minns när
AKA-utrcdningen kom (år 1975 tror jag), och Palme förklarade att kärn-
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kraftens avfallsfråga var löst. Det var ju tillfredsställande för svenska folket
att få detta besked från landets främste företrädare i politiskt avseende.
Palme följde väl sina rådgivare från AKA-utredningen och del var ett be-
hagligt budskap dessa hade, för på den tiden skulle det inte heller kosta
något. Det plutonium som mar? fick fram vid upparbetningen skulle betala
för hela avfallshanteringsprocessen. Det blev något sämre 1978 när KBS-1
kom, en metod som då förklarades vara helt säker, dvs hundraprocem i-jt
säker, så att den uppfyllde villkorslagen. Man var mycket övertygad •.:,• att
denna metod var den absolut rätta. Den anknöt till den internationella
uppfattningen som den s.k. INPSE-utredningen kommit fram till, nämligen
att upparbetning var den enda rätta och ansvarsfulla metoden for handha-
vande av det använda kärnreaktorbränslet. Förglasat avfall inneslutet i
rostfri plåt, titan och bly var en absolut säker metod. Det fick vi industrins
ord på och så småningom konfirmerades detta. Dessutom skulle man ha ett
helt sprickfritt berg. Det var också ett villkor som man måste uppfylla. Om
man inte fann detta sprickfria berg, så skulle man råka i svårigheter.

Sedan inträffade ett nytt paradigmskifte, initierat från politiskt håll, men
även i hög grad från industrin själv. Detta berodde på att de ekonomiska
förutsättningarna ändrat sig. Då uppstod kopparkapseln och direktforva-
ringen som den enda rätta metoden. Det var väl 1984-85, som detta para-
digmskifte inträffade. Vi har alltså på en femtonårsperiod haft ett par tre
paradigmskiften. Alla har kungjorts som den slutgiltiga, helt säkra meto-
den. Nu säger man att avfallet skall inte slutförvaras förrän efter år 2010.
Vi har haft två paradigmskiften på 15 år. Då blir det väl tre till under de 21
år som återstår till år 2010. Jag vågar alltså inte lita särskilt mycket på att
det som idag sägs vara den rätta metoden, verkligen är den rätta metoden.

En fråga som inan kan ställa sig är t.ex. om det finns koppar att köpa i
framtiden och vad den i så fall kommer att kosta. Vill beslutsfattarna då
köpa koppar till det pris som då gäller? Kommer man kort sagt att vilja följa
vårt recept från idag?

Sedan sades det i inledningen att varje generation måste ta ansvar för sina
egna handlingar. Det är där vi har den stora svårigheten. Den generation
som producerar det radioaktiva avfallet - en produktion som enligt politiska
belut skall upphöra år 2010 här i landet - kan eller vill inte ta något slutgil-
tigt ansvar för avfallet. Tvärtom är det den generation som lever efter år
2010 som skall sörja for slutförvaringen. Jag instämmer livligt i att man bör
vara ödmjuk när man behandlar dessa problem, som vår inledare sade. Den
ödmjukheten leder för min del till den slutsatsen att man bör avveckla den
här verksamheten så snart som möjligt. Naturligtvis måste man ta ansvar
för vad som redan skett, men man skall inte fortsätta med den. Den innebär
ett alltför stort ansvar. Om det sedan finns andra verksamheter som är av
liknano'e art, så borde man avveckla även dessa. Ur energisynpunkt tror jag
att kärnenergin i sin nuvarande form är obehövlig.
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A-M. Thunberg
Dilemmat är att vi lever i en kontinuerlig kunskapsutveckling. Vi ser ju
detta klart inte minst från våra diskussioner här. Vi har identifierat områ-
den, där vi behöver mer kunskap. Vi talar inte om kunskap som något fär-
digt, inte någonsin. Det har skett ett starkare tydliggörande av denna syn
på kunskapen.

Vårt dilemma är att vi måste handla under tiden som kunskapsutveckling-
en sker. Det kommer vi inte ifrån. Vi måste ta vårt ansvar utifrån det kun-
skapsläge vi har och samtidigt se till att kunskapsutvecklingen fortsätter.
Det är det dubbla ansvaret. Jag tycker då att det är omöjligt att säga att nu
har vi fått det absolut perfekta förvaret, lika lite som jag någonsin vågar
säga att nu ger jag det definitiva svaret på vad som är etiskt rätt eller orätt.
Men jag ger ett provisoriskt svar utifrån den kunskap som jag har idag och
utifrån de resurser som finns idag. Det är ju inte så, att det som är rätt och
orätt är ett par fasta massor, som man kan låsa in och hämta fram vid be-
hov. Detta har ju förändrats under århundradenas lopp även som ett resul-
tat av ändrade förutsättningar och ändrade möjligheter som vi fått, t.ex. för
att ta ansvar för de svaga. Detta ser jag inte som en relativism utan som en
naturlig utveckling inom kulturen och inom människan. Det viktigaste, vad
gäller de etiska frågeställningarna, är att det finns värden som står emot
varandra och att vi måste handla med så stor hänsyn som möjligt till de
värden som vi anser vara de som vi vill förverkliga i vårt samhälle. Vi skall
då vara väl medvetna om att vi kan aldrig ta hundraprocentig hänsyn till
alla värden, som är indragna i en konflikt. Vi är ofta med om att kränka
något värde. Dilemmat kan inte lösas genom att vi avstår från att försöka
lösa prob-emet och att göra vad vi kan för detta med slutförvaret.

S. Bjurström
Jag vill kommentera Lars Norbergs inlägg om bristande konsekvens vad
gäller utvecklingen och ansvarstagandet. Han nämnde AKA-utredningen
som tog upp hela frågeställningen ordentligt, bl.a. på grund av den politiska
debatten, beträffande hur man skulle ta hand om olika sorters avfall, inkl.
låg- och medelaktivt avfall, CLAB och slutförvaringen. Det har inte skett de
paradigmskiften som Norberg pratar om. Visst har det skett kunskapstill-
växt hela tiden, men det har varit en konsekvent linje. Den bild som Nor-
berg gav, att man skulle ha flaxat fram och tillbaka, stämmer inte med
sanningen. Vad gäller kopparfrågan, som tas upp, vill jag hävda att det inte
finns någon anledning att tro att kopparmarknaden i detta korta perspektiv
skulle kunna rubbas av denna relativt obetydliga extra efterfrågan på kop-
par.

P-E. Ahlström
Jag vill erinra om att AKA-utredningen föreslog att man skulle bygga CLAB.
Vi har byggt CLAB (för mellanlagring av använt bränsle). AKA-utredningen
föreslog att vi skulle bygga ett bergförvar för låg- och medelaktivt avfall,
som skulle kunna ta hand om detta så snart som möjligt (redan på 80-talet).
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Ett sådant har vi byggt och SFR är i drift sedan 1988. KBS-2 utredningen,
som var den första utredning som studerade slutförvar av använt bränsle,
kom 7 månader efter KBS-1 utredningen i prel. version. Båda koncepten
diskuterades av INFSE-utredningen, som var den stora internationella
utredningen. INFSE konstaterade att båda linjerna var möjliga att genom-
föra ur säkerhetssynpunkt, dvs såväl upparbetning med slutförvaring av
högaktivt avfall från upparbetningen som direktdeponering av använt brän-
sle. Sedan förfinades analysen, man forskade mer och fick allt bättre under-
lag och KBS-3 konceptet, som det är beskrivet tekniskt, skiljer sig väldigt
lite från det koncept som finns i KBS-2. De data och modeller som används
är dock betydligt mer utvecklade än de vi använde i KBS-2. Jag hittar inte
de paradigmskiften Norberg pratar om!

L. Norberg
Man kan alltid diskutera vad man menar med ett paradigmskifte. När det
gäller dessa frågor fick man klarlagt att 1975 var kärnkraftens avfallsfråga
löst. 1978 hade man en helt säker metod. Jag frågade då både skriftligen
och muntligen: "Om man har en helt säker metod, varför skall man då behö-
va forska för att få fram något som är säkrare än helt säkert?" Jag fick al-
drig något svar på den frågan. Jag försökte själv svara på den och det enda
svar jag kunde finna var att, man möjligen skulle kunna finna en billigare
metod. Men det finns mget skäl att forska för att finna något som är säkrare
än det helt säkra. Naturligtvis vet varje tekniker att det finns ingenting
som är helt säkert och naturligvis vet alla att kärnkraftens avfallsfråga
aldrig kan vara hundraprocentigt löst. Men detta är ju exempel på s.k.
nyspråk som har förgiftat den här debatten i stor utsträckning. När man
accepterar den typen av nyspråk, då får man skylla sig själv.

Jag är väl medveten om att det ingalunda var färdigt 1978, när man lade
fram KBS-1 och jag vet även att man något år senare lade fram KBS-2 och
att det naturligvis finns en utveckling. Men jag tycker det är ett stort steg
att gå från upparbetning till direktförvaring. Det kallar jag för ett para-
digmskifte. Även den tekniska lösningen, där man gick från rostfritt stål,
titan och bly till kopparkapsel, tycker jag är en stor förändring. Det etiska
kriteriet, att varje generation skall ta ansvaret för sina handlingar (och det
gäller då hela bränslecykeln från gruva till slutförvar), anser jag inte vara
uppfyllt. Och därför vill jag av etiska skäl att verksamheten skall avbrytas.

L. Högberg
För egen del har jag varit med i olika roller i den här diskussionen sedan
1976, när AKA-utredningen kom. Jag tycker att man skall vara varsam med
begreppet paradigm. Jag menar att det i denna diskussion skall användas
för vetenskapliga paradigmer, där man alltså ändrar en förhärskande
vetenskaplig uppfattning om viktiga lagar e. dyl. Att det har skett förskjut-
ningar, att man diskuterat alternativa tekniska handlingsstrategier genom
åren det är klart och det har delvis skett av politiska och ekonomiska skäl.
Formuleringen "helt säker", som ledde till tolkningsproblem, myntades av
politiker, inte av vetenskapsmän. Det bör man hålla i minnet. Ett väsentligt
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konstaterande är, att det juridiska system som reglerar processerna beträf-
fande hur vi skall ta ansvaret för avfallet har visat sig vara anpassningsbar!
och någorlunda lyhört för ny information som kommer in. Det hoppas jag
skall kunna fortsätta på samma sätt. Detta mötet är också en viktig del i
detta. Det är framförallt detta som vi får positiva yttranden om från omvärl-
den. Vi har lyckats sätta upp ett system med finansiering från industrin,
med ansvar för industrin att driva forskningsprogrammet. I alltför många
länder har industrin försökt lämpa över ansvaret för detta på staten, precis
som det är kommunernas ansvar att ta hand em de mesta av annat avfall
som produceras. Det är detta som väcker uppmärksamhet och det systemet
skall vi vara rädda om.

A-M. Thunberg
Vi tenderar att komma lite bort från ämnet för vår diskussion. Diskussionen
handlar visserligen om ansvar, men den skall gälla människans intrång och
problematiken kring detta, utifrån vår syn på samhällsutvecklingen m.m.
Jag vore glad om vi kunde återvända till det ämnet. Det vore skada om vi
inte hade en idé om vilken väg vi väljer. Väljer vi att se på framtiden som en
mänsklig och samhällelig förfallsperiod och med vilken rätt gör vi i så fall
det? Eller väljer vi den andra huvudlinjen?

N-A. Mörner
Jag vill gärna föra in begreppet frihet också, vad gäller framtiden. Det är
väl i alla fall så, att om vi lärt något av historien så är det, att det är vist att
behålla kontrollmöjligheter. Man skall inte avhända sig möjligheten till
handlingsfrihet och kontroll. Det är en drivande kraft för mitt resonemang i
denna fråga. Vi skall inte lägga över allt ansvar på berget. Jag tror inte att
berget är att lita på. Då måste vi handla på ett klokt sätt och då kommer vi
över till skillnaden mellan den öppna och den slutna förvaringen. Detta har
tidigare illustrerats i Thegerströms diagram över tillgänglighet (reparerbar-
het) och isolering.

Den verkligt slutna förvaringen skulle ju vara under grundvattenytan, den
skulle vara tillsynsfri och den skulle inte belasta kommande generationer
med krav på tillsyn. Förvaret skulle bli som en del av berget och det skulle
slutas till på ett sätt som gjorde det svårt att komma åt avfallet. Det är en
slutlig förvaring och priset är väldigt högt. Detta alternativ har studerats i
KBS-rapporterna 1, 2 och 3. Det är en genomförd analys och huvudproble-
met är framförallt geologiskt. Det är därför det är av vikt när jag säger att
jag inte tror att vi kan lita på berget.

Alternativet med öppen förvaring har inte studerats, vilket jag alltid ansett
vara en miss. Det finns naturligtvis för- och nackdelar även med den lös-
ningen. Geologiskt kan jag bara se fördelar, men det finns nackdelar med
avseende på andra aspekter. Dessa båda alternativ borde båda studerats
och vägts mot varandra i en utredning. Det vore viktigt och värdefullt. En
alternativ metod är DRD (Dry Rock Deposition), som är patentsökt. Det är
inte säkert att det är den bästa, men jag nämner den som en illustration till
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att det finns arbeten gjorda på området. Där vill man lägga materialet torrt
och med möjlighet till ständig kontroll. Börjar något hända med en kapsel
t ex., så kan man ta upp den och åtgärda den. Inget hindrar givetvis att
man kan stänga även ett sådant förvar for intrång. Det är ju bara en tek-
nisk fråga hur man stänger det hela. Avfallet kan flyttas, om det skulle
behövas. Metoden har dock inte analyserats. Det blir en helt annan be-
greppsvärld vad gäller sociologiska och politiska aspekter. De etiska frågor-
na påverkas även.

Det är inte säkert att det skall vara antingen öppen eller sluten förvaring.
Det kan även vara något mellanting. Men att få kontrollen och att få hand-
lingfriheten, det tycker jag vore väsentligt. Vi har här talat om problem,
problem och problem med att lägga ned avfallet och glömma det. Och det är
ju riktigt. Hur vi än vänder oss blir det en massa problem. Men om vi har
avfallet torrt blir det annorlunda. Vad lämnar vi i arv om vi i stället litar på
människorna? Jag litar hellre på människorna än på berget, för berget
känner jag och berget tror jag icke på i långtidsperspektivet. Då kommer jag
till vad vi ger våra efterkommande i arv. Vilket är bäst, är det en boja eller
är det en börda? Bördan ger åtminstone lite handlingsfrihet. Alltså: Bördan
(julklappen) och "best wishes" eller bojan och "keep smiling"!

Den slutna förvaringen ger ingen valmöjlighet, ingen kontroll, ingen hand-
lingsfrihet. Den öppna förvaringen måste förvaltas och tas om hand. Det
ena systemet litar på berget, det andra på människan. Jag tror på männi-
skan men inte på berget och därför anser jag det väsentligt att man tittar
närmare på möjligheterna till öppet förvar.

N. Rydell
Jag vill återkomma till frågan om intrång. Claes Thegerström redde ut den
nästan alltför mycket för oss. Det finns inte så mycket att lägga till. Jag var
själv med på det seminarium i Paris, som nyss sammanfattades av Claes
Thegerström och mitt intryck är att han sammanfattade nästan mer än vad
vi uträttade på seminariet, men det skadar ju inte. En av de viktiga frågor-
na här gäller vilka postulat vi ställer upp för vårt eget systematiska tänkan-
de på det här området. Ett sådant, som vi pratat om i KASAM, är att detta
med avsiktliga intrång egentligen inte är något som vi anser oss ha skyldig-
het att anstränga oss så väldigt mycket för att förebygga. Vi bör betro varje
ny generation med minst samma ansvarskänsla som den vår generation har
och med minst samma förmåga att ställa upp mål för sig och att finna vägar
att nå de målen. Är det så att de av någon anledning skulle vilja plocka upp
det använda bränslet, så får vi tilltro dem ur deras synpunkt riktiga motiv
för det och även förmågan.

Det är snarare det oavsiktliga intrånget som är besvärligt och det var det
som diskuterades mest pa seminariet i Paris. Där diskuterades även en
ytterligare sak utöver det som Claes Thegerström berörde och det har an-
knytning till säkerhetsprincipen att om ett framtida samhälle har förmåga
till intrång, så har det rimligen också förmåga till insikt och korrektiva
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åtgärder. Lägger man förvaret så djupt som 500 meter, sa kan man väl vara
överens om att människan måste ha hittat någon god anledning att kosta
på sig ett så pass besvärligt arbete, som det är att ta sig dit ned. Man har da
en teknisk civilisation med relativt högt ställda mål och med behov av berg-
grunden, som vi kanske inte kunnat förutse idag. En fråga som har stört
mig lite grann är att man därvid även skulle kunna komma att spräcka upp
berget på konstlad väg for t.ex. värmeutvinning ur berggrunden, om man
upptäckt att berget i fråga var ovanligt varmt. Men efter lite vidare efter-
tanke får man väl ändå säga sig att om människan tänker sig att använda
berget for lagring av gas eller som värmereservoar, då måste de som skall
göra det jobbet rimligen i första hand vara intresserade av att ta reda på lite
om egenskaperna hos det berg man vill använda. Man lagrar t.ex. inte gas i
ett berg som är våldsamt uppsprucket. Jag tror att det var kanadensarna
som tagit som princip att man inte räknar med att någon går ned i det här
berget och direkt skadar förvaret, därför att i den bergplint, som man vill
arbeta, kommer man att göra vissa geologiska undersökningar innan man
sätter igång med något stort ingrepp. Det kan därför vara en fördel med en
kopparkapsel. Den lär inte passera obemärkt om man gör några som helst
vettiga geofysiska undersökningar. Det skulle betyda att man kan ta det
som ett postulat, att risken är ganska liten att folk kommer i direkt närkon-
takt med och skadar bergförvaret, helt enkelt 'or att de kommer att se sig
för tillräckligt mycket. Därmed skulle man för säkerhetsanalysen kunna ha
en regel om något säkerhetsavstånd utanför vilket förvaret måste ligga för
att förbli oupptäckt inför något sådant arbete. Lägger man det då i en berg-
plint som man utnyttjar intill ett avstånd på minimum 100 meter från när-
maste krosszon, så förefallet det t.o.m. vara ganska sannolikt att man inte
går ned i den bergplinten överhuvudtaget utan att se sig för. Och är det så,
att man går ned i det området av något skäl som vi inte kan ana idag, så
blir det snarast på andra sidan en sådan krosszon, som ju närmast fungerar
som en vattendelare.

Jag har tidigare sett på detta med mänskligt intrång som något som är
mycket svårt att hantera, men efter seminariet i Paris har man fått några
postulat för tänkandet, utifrån vilka man kan göra säkerhetsanalyser och
problemet förefaller inte att hamna särskilt högt på listan, när man betrak-
tar risken, dvs sannolikheten x konsekvensen.

A-M. Thunberg
Vad du säger betyder att om vi postulerar att morgondagens människa i
varje fall handlar utifrån vår kunskapsnivå, så kan man inte göra något
oavsiktligt dumt. En etisk regel kan då vara att vi hos kommande generatio-
ner förutsätter samma rätt till frihet och till ansvarstagande som vi själva
vill tillskriva oss. Detta är ett par postulat i sammanhanget. Därtill lägger
vi att de åtminstone inte har sämre kunskaper än vad vi har idag och vi
skulle inte idag tränga ned i ett bergrum på 500 meters djup utan att först
undersöka om vi har möjlighet att göra det, hur berget ser ut osv. Detta
postulat kanske vi är relativt eniga om.
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J. Lundqvist
Niklas Mörner ställde frågan om vi kan lita på berget och han svarade for
sin egen del nej på den frågan. I någon utsträckning kan jag hålla med
honom. När det sedan gällde om vi kunde lita på människan, var Niklas
Mörner väldigt optimistisk. Här sitter vi och talar om oss och om "Männi-
skan", som om det vore någon slags varelse, där alla individer är lika och
alla är lika ansvarskännande som förhoppningsvis vi är som sitter i den här
salen. Men skall man resonera så? "Människan" är individer och det är en
sak vi kan lära av både omvärlden och historien, nämligen att det är inte
alltid de ansvarskännande som styr i världen och har kontrollen. Vem är
det vi skall skydda oss för, vem skall vi gardera oss emot? Ar det de ansvar-
skännande eller är det en annan kategori av människor. Niklas Mörner
besvarade frågan att vi kan lita på människan. På den punkten är jag defi-
nitivt av en annan uppfattning. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag
litar icke på människan som art.

L. Nordström
Det här postulatet har jag hört förut och jag har reagerat emot det. Jag gör
så fortfarande. Men jag vill inte ta en diskussion om det nu. Jag är en gam-
mal man och börjar nu bli trött. Vi får ta den diskussionen vid nästa semi-
narium.

D. Dyrssen
Intrång förutsätter bl.a. kunskap i kärnfysik och kärnkemi och vi tar för
givet att denna kunskap kommer att finnas i kommande generationer. Vi
kanske t.o.m. säger att den kommer att förbättras. Om jag tar dagens kemi-
studerande som exempel, så är hans förmåga att använda datorer klart
bättre än hos tidigare generationer av studenter. Men hans kemiska intui-
tion och kemiska kunskap vill jag inte påstå är bättre. Han har begränsad
tid till sitt förfogande, i varje fall på grundläggande nivå. Frågan är då vad
vi har för garantier att den kunskap som krävs för ett intrång verkligen
finns hos kommande generationer. Kommer de verkligen att fatta intresse
för kärnkemi och kärnfysik, eller är detta något som håller på att fasas ut
ur samhället? Detta är en väsentlig fråga.

Sedan förstod jag inte det här diagrammet (Fig 12-4, sid 197), där man sam-
tidigt kunde öka åtkomlighet och isolering. Kanske fler än jag inte förstod
det.

C. Bergman
Det var just den sista frågan jag ville ta upp. Niklas Mörner trodde på män-
niskan och inte på berget. Claes Thegerström visade i sitt diagram
(Fig 12-4, sid 197) att idealt så vill man kunna öka både reparerbarhet och
isolering, men samtidigt så sade han att verkligheten är sannolikt den att
om man ökar isoleringen, så minskar man reparerbarheten och vice versa.
Extremen av detta är när man har ett förvar under ständig uppsikt vid
markytan. Då krävs ständig tillsyn och det krävs med jämna mellanrum
olika former av korrektiva åtgärder för att korrigera för vad som händer i
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form av nedbrytningar av de tillfälliga barriärer som man bygger upp. Man
har alltså en sämre isolering.

Det är inte bara fråga om hur den enskilda människan agerar, utan även
om hur samhället utvecklas. För att kunna hålla en hög nivå på kontrollen
fordras ett starkt samhälle och ett samhälle med resurser. Har man dåligt
med resurser, så måste man prioritera hui dessa skall användas. Det kan
då hända att man i ett sådant läge inte längre prioriterar den här tillsynen
(av ett öppet förvar vid markytan). Tittar vi på de tidsperspektiv som vi
talar om - tusentals och tiotusentals år - så har jag svårt att se att samhäl-
let under en sådan period kan väntas utvecklas mot ständigt ökade kunska-
per och resurser. Får man ett avbrott i trenden, så hamnar man kanske i ett
mycket sämre läge, om man har ett förvar med få barriärer, som finns di-
rekt i biosfären, än om man har ett med något sämre reparerbarhet men
som har ett, antal inherenta barriärer som ger ett visst skydd mot en sådan
situation.

Det är självklart svårt att göra en objektiv värdering av dessa två faktorer
mot varandra, men jag tycker man måste beakta den möjligheten rätt noga
innan man tar slutlig ställning till hur man skall göra.

L. Norberg
När man nu bedömer säkerheter och definierar risker skall man ju rimligt-
vis göra konservativa antaganden. Här har framförts två antaganden. An-
tingen att man i en överblickbar eller icke överblickbar framtid har ett väl
utvecklat demokratiskt samhälle med god kunskap och teknik och då menar
väl Nils Rydell och andra med honom att då är väl risken inte så stor att
någon oavsiktligt tränger in. Gör man det avsiktligt får man skylla sig själv.
Då har man ju gjort en övervägd åtgärd. Har man däremot ett samhälle i
förfall så saknar man till äventyrs resurser för att göra ett intrång, i varje
fall i ett djupt bergförvar. Men frågan är om dessa två antaganden kan
anses vara tillräckligt konservativa. Man kan naturligtvis också tänka sig
ett relativt väl tekniskt utvecklat samhälle som är i moraliskt förfall. Vi har
sett exempel på sådana samhällen, som ibland leds av galningar. Vi har sett
Ryssland under Stalin och Tyskland under Hitler t.ex. Vad sådana ledar-
skap kan ta sig till det vet man aldrig. Det skulle väl i så fall vara det verk-
ligt konservativa antagandet. Vad gör en sådan statsledning, ett sådant
samhälle? Hur garderar man sig mot det?

J-O. Liljenzin
Jag återkommer till detta med bibehållandet av kunskap. Vad gäller mitt
eget ämne, kärnkemi, så har vi ett stort intresse från studenterna. En tre-
djedel av alla kemiteknologer väljer frivilligt att läsa kärnkemi. Men samti-
digt finns det på administrativ nivå en uppenbar okunskap om kärnkemi
som vetenskap. Man tycks tro att kärnkemin står och faller med driften av
kärnkraften här i landet och kommer att läggas ned år 2010. Det gör att
man avstår från att göra långsiktiga satsningar. Genomför man en sådan
politik så riskerar vi att att hamna i en situation där en generation eller två
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plötsligt saknar tillräckliga kunskaper. Jag hoppas att ansvariga personel i
det här samhället ser till att detta inte inträffar.

C. Thegerström
Jag vill först kommentera Niklas Mörners diskussion om öppet och slutet
förvar. Jag förstår hans inställning. Den är logisk och intellektuellt hederlig
med den syn han har på berget. Sen tycker jag att han i sin entusiasm för
sitt eget förslag gör orättvisa mot alternativet sluten förvaring. Allt vi gör
lämnar vi till kommande generationer. Det är en sanning som jag tror vi
alla kan skriva under på. Vad lämnar vi då i fallet öppet förvar? Jo, så
mycket kunskap som vi har om det hela och ett relativt lätt åtkomligt avfall.
I fallet slutet förvar stoppar vi ju inte - som Niklas Mörner uttryckte sig -
ned det och "glömmer bort det". Det är ett slutet förvar, som är svårare att
komma åt, men vi lämnar så fullständig information som möjligt till kom-
mande generationer även i det fallet. Niklas Mörner gör sin bedömning att
han hellre vill lämna över det öppna förvaret, han vill ge mer av tillgänglig-
het för att ge möjlighet till framtida korrektiva åtgärder och han menar att
på det viset behöver man inte lita så mycket på berget. Den viktigaste frå-
gan då blir ju: Vad är risken om samhället, i sin helhet eller lokalt, tappar
kunskap och insikt om förvaret? I fallet slutet förvar kommer det alltså att
vara besvärligare för en framtida generation att göra något ingrepp som
ändrar sakernas tillstånd. Detta är de två balanserna som Niklas Mörner
bedömer och jag menar att han gjorde orättvisa i sin beskrivning av det
slutna alternativet. Men jag förstår alltså hans inställning, med den syn
han har på berget.

Sedan vill jag kommentera diskussionen om bibehållande av kunskap. Jag
har lärt mig ur en bok av fysikern Feinman, att man skall helst inte prata
om saker i allmänna termer, utan man skall alltid ha ett exempel i bakhu-
vudet. Ett fel som vi lätt gör i vår diskussion om bibehållande av kunskap
är att vi pratar om det i allmänna termer, ungefär som att antingen bibehål-
ler man kunskapen eller så förlorar man den. Låt oss betrakta ett exempel
från Sibirien på 1950-talet. Där fick man problem med lagring av högaktivt
avfall i vätskeform. Man fick en miljökatastrof enligt de uppgifter som nu
mer och mer kommer fram, tack vare en tilltagande öppenhet från sovjetiskt
håll. Vi vet alla att Sovjet samtidigt var en i vissa stycken mycket tekniskt
avancerad nation. Jag har själv arbetat ett års tid på en upparbetningsan-
läggning, så jag vet att det är inget stort tekniskt problem att lagra högakti-
va avfallslösningar på ett säkert sätt. Sovjet hade säkert den erforderliga
kunskapen, men den fanns inte vid rätt tid på rätt plats. Därför gick det
som det gick. Detta måste vi också ha i minnet när vi pratar om att bibehål-
la kunskap. Det räcker inte att samhället som sådant har kvar en viss kun-
skap. Den måste även finnas tillgänglig - när det gäller tillämpning av en
princip - på den plats där principen tillämpas.

N-A. Mörner
Vad jag sade var att jag litar mer på människan än på berget. Det betyder
inte att jag litar människan. Jag sade också att jag anser det vara otroligt
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viktigt r.tt vi får en allsidig utredning av för- och nackdelar med en öppen
förvaring, just för att kunna bedöma om människan är bättre eller sämre än
berget. Jag kan bedöma berget. Jag kan inte bedöma människan. Men spon-
tant litar jag mer på människan än på berget, eftersom jag vet hur illa det
står till i berget. Detta enligt mitt sett att se.

Öppen förvaring behöver ju inte vara på ytan! Varför skulle det inte kunna
vara nere i berget? DRD-metoden, som jag nämnde, är ju i berget. Man har
gjort en artificiell krosszon runt lagret och sedan är det bara tekniska detal-
jer hur man sluter till där uppe. Man skall alltså komma ihåg att materialet
behöver inte ligga i ett hus eller så, även om det ligger i öppet förvar. Vi
närmar oss att kunna sluta till det. En poäng med det öppna förvaret är att
man inte låser fast sig vid att materialet skall innebära något negativt för
framtiden. Det finns ju positiva scenarier också. Exempelvis att vi gör fram-
steg så vi lär oss transmutering. Då vore det tråkigt om materialet då ligger
i slutet förvar och skall hackas fram med kolossala besvär. En annan möjlig-
het är slutlig destruktion av plutonium i särskildas plutoniumreaktorer,
som Lars Nordström nämnde. Många säger att detta är inget avfallsförvar,
det är en gruva. Man har en positiv framtidssyn. Dessa saker vävda tillsam-
mans i en analys av ett öppet förvar är vad vi skulle behöva. Men någon
sådan analys har vi inte haft och det är det jag efterlyser.

B. Hubendick
Jag vill försöka bidra med några glimtar som kan ge perspektiv på männi-
skans situation.

Den första glimten vill jag ge genom att sätta in människan i ett tidsper-
spektiv. Det måste bli ganska långt. Vår art har funnits ett par hundra
tusen år, människosläktet ett par miljoner år ungefär. Jag vill rita ett dia-
gram över mänsklighetens resursförbrukningsnivå genom tiderna. Tidsska-
lan är mycket lång och detta blocket är smalt, så det går inte så bra. Ni får
tänka er att jag börjar rita min kurva 2-300 meter borta och så kommer dess
sluttamp in här på blocket, som ett ganska tråkigt rakt streck. Fram till hit
representerar den 99% av människans tillvaro i tiden. Under hela den tiden
har alla människor levt som fångstfolk, samlare och jägare etc. I små grup-
per har man levt, där begrepp som anonymitet överhuvudtaget inte skulle
kunna dyka upp i en hjärna. I stort sett levde man i en hushållande attityd i
förhållande till sitt försörjningsunderlag. Det fanns undantag. Det fanns
folk som jagade bort visst vilt och därmed ryckte undan basen för sin egen
försörjning, men i stort sett kan man ändå säga att man levt på ett uthålligt
sätt, hushållande. Alla naturfolk som blivit kvar i längden har i alla fall
förstått att leva på ett ekologiskt uthålligt sätt.

Rätt så nyligen - för en 10 000 år sedan - hände någonting. Man började
försörja sig på ett nytt sätt, genom att manipulera naturen och styra den,
genom att odla, kort sagt. Man kallar detta den agrikulturella revolutionen.
Man började på några ställen på jorden och långsamt spred sig detta under
årtusendenas lopp runt klotet.
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Detta var verkligen en revolution, for med odling följer storu förändringar i
livssituationen. I och mod att man odlar kan man bli bofast. I och med att
man blir bofast kan man äga mark, bostad, redskap, skörd att leva på tills
man får nästa skörd osv. Före den agrikulturella revolutionen kunde man
inte äga mer än man kunde bära med sig. Kvinnan hade dessutom ofta ett
barn att bära med sig. Det finns goda skäl att anta att den norm som då
gällde människor emellan var att dela med sig. Rent krasst, för den enskil-
da människan var hjälplös. Hon var beroende av gruppen. Det lönade sig att
fungera så att gruppens bestånd säkrades. Det lönade sig att dela med sig.

Men i och med ägande, så ändrades situationen. Då fick man underlag för
egoism. Ägandet blir inte jämnt fördelat. Det blir ojämnt och for med sig en
social skiktning. Tidigare fanns inte ens en hövding i bemärkelsen en som
bestämde över andra, men nu strukturerades samhället i bönder, krigare,
slavar, höjdare osv. Normen att dela med sig byttes mot normen att äga.
Fortfarande levde man mer eller mindre i hushållande attityder i förhållan-
de till försörjningsunderlaget. Naturligtvis brände man av skogar för att få
odlingsmark, man släppte loss erosion osv., men ändå hade man i stort sett
en hushållande attityd. Detta var en avgörande punkt och utgör början på
den långa historia som har lett fram till dagens situation med nationalsta-
ter, skatteväsenden och deklarationsblanketter.

Sedan kom nästa revolution - för ca 200 år sedan - den industriella revolu-
tionen. Den baserades huvudsakligen på fossilt kol som energikälla och ång-
maskinen som energiomvandlare. Med ångmaskinens hjälp kunde man inte
bara pumpa upp vatten ur gruvor utan även driva tillverkningsindustri och
transportmedel. Man började bearbeta råvaror. Resursförbrukningsnivån
började stiga. Den hade ju stigit något redan tidigare på grund av en växan-
de mänsklighet, men den ökningen är försumbar i detta sammanhang. Den
har sedan fortsatt att stiga och i synnerhet efter andra världskriget har den
stigit alldeles enormt. Här uppe på kurvan sitter vi idag. När vi inte tänker
efter, så tycker vi att det är ett fullständigt normalt tillstånd, så som det
alltid skall vara. Fast tänker man efter och betraktar denna kurva, som
börjar 300 meter från mitt block här, så inser man att även den del av kur-
van som motsvarar läget i nutiden representerar en historisk episod. Man
kan verkligen fråga sig om denna nivå är ekologiskt uthållig. Jag menar att
den absolut inte är det. Vårt tekniskt avancerade och fina industrisamhälle
är i princip inte ekologiskt uthålligt i den form det har idag.

Normen att dela med sig byttes i normen att äga. Vad är det för norm som
gäller idag? Ja det är väl normen att äga mer, eftersom konsumtionen fått
ett egenvärde som ett medel att hålla hjulen snurrande, som det heter. Den
hushållande attityden har bytts mot den exploaterande. Själva livsluften i
industrisamhället är ju ekonomisk tillväxt. Man mäter den tillväxten med
hjälp av bruttonationalprodukten utan någon definition och kontroll på
innehållet i tillväxten, som blir exploaterande.

Vem är människan själv? Till vilken livssituation är människan biologiskt
anpassad? Vilken livssituation har haft möjlighet att slå igenom konstitutio-
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nellt hos människan? Ja, självklart är det den situation hon levt i under
99% av sin tillvaro.

Vi har inte hunnit biologiskt omanpassas till ett liv i storstäder t.ex. Vi är -
biologiskt sett - fortfarande stenåldersmänniskor. Detta har vi inte kunnat
ändra på. Människan har kanske utvecklats snabbt vad gäller hjärnans
utveckling - det fanns ett väldigt starkt selektionsvärde hos den förändring-
en - men idag är människan en art som förändras genetiskt långsamt. Hon
har långa generationer och liten avkomma. Vi är fortfarande stenålders-
människor men i en livssituation som är helt förändrad mot stenåldersmän-
niskans. Vi har så att säga slagit in en kil mellan vår biologiska natur och
vår livssituation. Det kostar på, men jag skall inte utveckla det vidare nu.

Vi vet att människan har drivit en populationsutveckling som växer expo-
nentiellt. Den här typen av kurva realiseras inte i den levande naturen. Om
en art hittar en biologisk nisch, så ökar den sin numerär till en viss grad,
men sedan planar kurvan ut kring vad vi kallar bärfbrmågenivåen (the
carrying capacity) för arten i fråga. Detta beror på att arten i fråga inte är
ensam, utan den är en av flera. Det finns inte bara flugor, utan det finns
både flugor och flugsnappare. Men arterna ingår i ett biologiskt system, i
vars bas vi har växternas biologiska primärproduktion, som bl.a. beror på
tillgången på vissa mineraliska näringsämnen. Tillgången på dessa i sin tur
beror bl.a. på mikroorganismers nedbrytning av organiska lämningar. Den
nedbrytningen beror på klimatiska variabler etc. På detta sätt kan man
åskådliggöra ett ekosystem, som består av en massa arter som påverkar och
styr varandra och inte tillåter att en art skenar iväg. Denna tvingas i så fall
via negativ återkoppling in igen inom systemets ramar. Och allt som sker
här sker med omedveten automatik. Det är bara en art på jorden, som fun-
gerar annorlunda, nämligen människan, som fungerar genom ett medvetet
målinriktat handlande. Människan sätter sig över de här principerna och
kan därigenom förverkliga den här populations^-vecklingen. Detta går en
viss tid. Jag menar att människan har passerat bärförmågenivån i själva
verket. Hur kan jag påstå det? Jo därför att vi idag försörjer oss till priset av
ett skadat försörjningsunderlag i form av ökenspridning, grundvattenuttöm-
ning, jorderosion m.m. Vad betyder detta? Jo, det betyder att vi pressar ned
bärförmågenivån ytterligare och förr eller senare måste den mänskliga
populationen ned till den nivån. Ju längre tid det tar innan vi kommer i
balans, desto längre ned pressar vi bärförmågenivån och desto längre ned
måste den mänskliga populationen.

Detta innebär att om man ställer sig frågan hur många människor det finns
plats för på jorden, så kan man inte förvänta sig ett svar i siffror. Svaret
beror på hur människan behandlar sitt försörjningsunderlag.

Vi är nu 5.5 miljarder människor ungefar och man räknar med att popula-
tionen kommer att växa fram till mitten av nästa århundrade upp till ca 10
miljarder. Situationen är alltså trängd idag. Vi kan försörja oss väl. Ingen
skulle behöva svälta om vi kunde fördela resurserna, vilket vi inte lyckats
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med. Men vi har redan brutit igenom taket, så att säga. En ytterligare till-
växt kommer verkligen att tränga människan mot väggen. Med en tillväxt
på for närvarande 90 miljoner per år är situationen helt ohållbar. När man
funderar över människans framtida förmåga att kontrollera och styra såda-
na intrikata saker (som slutförvar), måste dessa aspekter tas med i bilden.

Hur kommer det samhälle att se ut, där människan är så pressad, som hon
kommer att bli? Man kan ju befara en viss anarki i sådan sammanhang.
Detta kan räcka som ett sorts memento!

A-M. Thunberg
Jag vill tacka Bengt Hubendick för att han vidgat problemet om männi-
skans intrång till att gälla den totala miljön. Precis som Claes Thegerström
visade att kärnavfallsproblemet är en del av ett större avfallsproblem har
nu Bengt Hubendick visat att avfallsproblemet är en del av ett oändligt
mycket större problem, men där allt ändå hänger samman. Det gör vårt
problem ännu mer komplext.

Tack även till alla er andra som bidragit till diskussionen här. Kanske har
vi säga att det lutar åt vissa håll vad gäller en del postulat, men någon
konsensus skall vi inte tala om ännu. Frågorna har dock ställts och det som
sagts har i många fall, tycker jag, lett till nya frågor som behöver ställas och
diskuteras. Om vi först hade kommit överens om en grundförutsättning för
diskussionen, så hade kanske inte diskussionen kommit att föras från så
olika språkvärldar som nu blev fallet. Tack skall ni ha!
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B13 Session 4: På andra sidan nästa istid

E. Et iksson (inledare och ordförande)
Den här sessionen heter "på andra sidan nästa istid". Det låter pretentiöst,
men vi kommer även att behandla en hel del saker som har allmän giltig-
het. Vi blev väl lite fundersamma igår när vi fick höra att det "normala"
tillståndet egentligen är ett slags mellanting mellan is och icke-is. Ur den
synpunkten har vi väl egentligen behandlat även de processer och tillstånd
som kan vara aktuella efter en istid, om den nu kommer.

Därför har jag for den här sessionen valt att föreslå två ämnen som inte
blivit helt täckta tidigare, men som ingår i de undersökningar som görs,
nämligen hydrokemi och naturliga analogier.

Jag har tänkt mig uppläggningen så här:

Hydrokemi
- SKB:s provprogram
- Transport av lösta ämnen
- Salter och tekniska barriärer
- Spårämnen

Naturliga analogier
- Syfte
- Undersökningar

Hydrokemin är som ni vet en ganska viktig del av programmet inför slutför-
varet. Vi skall därför börja med en liten översikt av vad som görs inom
SKBs program.

Därefter kommer Ingmar Grenthe att berätta lite om transporter och tran-
sportberäkningar.

Vad gäller salter och tekniska barriärer, kan det ev. finnas behov av att
diskutera ytterligare frågor utöver vad vi redan behandlat.

Spårämnen har vi inte hittills behandlat. Spårämnen används t.ex. för
datering. Vi behöver få en redogörelse för vad som gjorts på det området och
vilka tolkningar man kan ha kommit fram till. Internationellt görs det
väldigt mycket på den delen vad gäller grundvatten. Jag har nyligen sett ett
abstract av en ungersk undersökning av Pustans grundvatten, som är ett
väldigt imponerande arbete, och där man med relativt enkla medel kunnat
kartlägga dels strömningsmönster och dels åldersfördelning.

Vad gäller naturliga analogier, så nämndes sådana av Tönis Papp i hans
inledningsanförande. Alla är kanske inte helt informerade om vilka arbeten
som pågår inom det området, så därför tycker jag att det är viktigt att vi får
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den verksamheten belyst och att vi även får synpunkter på den. Överhuvud-
taget är det synpunkter från er sida som är viktiga i detta seminariet.

N. Rydell
Jag vill göra ett påpekande beträffande dispositionen. Det förefaller mig
som transporten från markytan ned till förvaret är väl så viktig som trans-
porten från förvaret upp till markytan. Det är ju transporten ned till förva-
ret som kan få avgörande betydelse för vad som händer med de tekniska
barriärerna innan vi har fått ett genombrott. Av de lösta ämnena förefaller
det mig som om syre skulle vara det viktigaste, eftersom Roy Forsyth visade
att i reducerande miljö är det använda bränslet utomordentligt svårlösligt.
Jag vill ha ett förtydligande beträffande listan, så vi inte glömmer dessa
aspekter under diskussionen.

E. Eriksson
Jag håller med om detta. Det skall vi komma ihåg. De är meningen att det
skall vara med.

Jag vill nu be Per-Eric Ahlström från SKB att först berätta om SKBs hydro-
kemiprogram.

P-E. Ahlström
Jag har blivit ombedd att ge en kort översikt av vad vi håller på med på
kemiområdet på SKB. Jag vill påpeka att jag kanske inte är den person i
den här församlingen som är bäst skickad att göra det. Flera av deltagarna
här är med och utför en del av de arbetena.

Vi täcker ungefär de rubriker som Erik Eriksson har angett. Vi kan börja
med basfakta inom grundvattenkemi och geokemi. Där gör vi en del arbeten
i form av provtagning på olika platser. Vi har utvecklat en särskild utrust-
ning, en kemivagn, med vars hjälp vi kan göra mätningar in situ nere i
borrhål. Den har vi använt på flera ställen. Den kan mäta pH, redoxpoten-
tial och sulfidhalt. Man kan även ta upp vattenprover till den här kemi-
vagnen. Detta har vi använt på våra typområden och vi använder det vid
berglaboratoriet i de förundersökningar vi gör nere på Äspö, norr om Simpe-
varp.

Inom ramen för Stripa-programmet har man haft ett omfattande undersök-
ningsprogram för grundvattnet i Stripa, där man inte bara gjort kemiprov-
tagning utan även gjort omfattande mätningar av olika isotoper för att för-
söka få en uppfattning om grundvattnets historia.

Kopplat till detta gör vi undersökningar av sprickmineral från borrkärnor,
för att vi sedan genom modellberäkningar skall försöka förstå varför grund-
vattnet fått den sammansättning, som vi observerat. Vi mäter också orga-
niskt material, kolloider och sådana ämnen som kan ha påverkan på trans-
porten av radioaktiva ämnen.
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Det andra paketet av forskningsuppgifter, som ingår i programmet, är stu-
dier av radionuklidernas kemi och hur dessa reagerar i den miljö som finns i
urberget. Det är termodynamiska data, sorption, reaktioner med humus-
syror, organiska komplex samt modellen ng av detta paket.

Den tredje biten gäller transporten av de radioaktiva ämnena och av andra
ämnen som finns lösta i vattnet och som t.ex. kan påverka korrosionen av
kapseln. Där finns experimentell verksamhet i form av lab-försök i naturli-
ga sprickor som man plockar in i laboratoriet. Det finns in situ försök, fram-
förallt har flera sådana gjorts i Stripa, både med sorberande och vattentrog-
na spårämnen. Vi har gjort ett stort spårämnesförsök i Finnsjön, där man
har studerat transport av radioaktiva ämnen över längre avstånd.

I början på 80-talet gjorde man även försök med sorberande spårämnen i
Finnsjön och i Studsvik.

Vad gäller naturliga analogier, kommer John Smellie att berätta om de
försök som vi haft igång i Pocos de Caldas i Brasilen under tre år. Vi har
även diskussioner med kanadensarna om studier av naturliga analogier i
Cigar Lake.

Parallellt med detta pågår en utveckling av modeller som beskriver trans-
porten, och syftet med de olika studierna är att skaffa data för olika bitar av
dessa modeller, så att man kan validera modellen, dvs jämföra modellen
med experiment och med naturliga observationer.

E. Eriksson
Tack för denna sammanfattning. Den blir ett bra underlag för vår diskus-
sion.

Nu ger Ingmar Grenthe en kort redogörelse för transport av lösta ämnen.

/. Grenthe
Detta blir bara en kort introduktion för att orientera er om vad som behand-
las inom området. Jag skall då också försöka illustrera knytningen mellan
kemi och ett antal andra discipliner. Jag skall även försöka att kortfattat
belysa några områden där vi har bristfälliga kunskaper.

Transport av kemiska ämnen i grundvatten kan i princip ske på två olika
sätt - genom strömning eller genom diffusion. Enkelt uttryckt kan man säga
att om ett vatten rör sig snabbt, så är strömningen den dominerande trans-
portvägen. Är det så att vattnet är i stort sett stagnant eller stillastående sä
tenderar difFusionstransporten att bli styrande.

När man skall bedöma omgivningskonsekvenser etc, så är man bl.a. intres-
serad av att bedöma den transporterade mängden. Här jag jag skrivit upp
en ekvation, som säger att

Transporterad mängd = Koncentration av lösta ämnen x Volym
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Här ser man det första exemplet på en koppling. Koncentration av lösta
ämnen är ett område, där kemister kan göra utsagor. Det är starkt kemibe-
roende. Faktorer som spelar in är grundvattnets kemiska sammansättning
och vilka olika typer av fasta faser (använt bränsle, mineralfaser etc) som
finns i kontakt med vattnet.

En annan viktig faktor, när man diskuterar tranporterade mängder av
radionuklider, är att radionuklider klingar av, till skillnad från t.ex. stabila
toxiska metaller. Transporttiden är därför en intressant faktor. Transport-
tiden för de lösta ämnena beror uppenbarligen på något sätt på vattnets
flödeshastighet. Här dyker det upp en del hydrologiska problem, för vattnets
flödeshastighet i den djupa berggrunden behöver ju inte vara en konstant
storhet. Vattnets flödeshastighet kan säkert karakteriseras av någon typ av
hastighetsfbrdelning. Det här är inte mitt eget ämnesområde, men det är av
betydelse för en säkerhetsbedömning att kunna avgöra flödesfördelningen.
Flödeshastigheten är kanske på något sätt relaterad till vattnets "ålder" och
då har jag satt citationstecken kring ålder, därför att åldersbestämningar
av vatten är ett område som spelar en viss roll här, men som inte heller är
alldeles enkelt.

Nästa punkt är fördröjningsmekanismer. Om man stoppar in ett löst ämne
t.ex. i vatten och låter det transporteras längs en spricka och sedan antar
att vi kan följa den injicerade volymens rörelse, kan vi få två olika situatio-
ner.

Det lösta ämnet kan "följa med" och gå lika hastigt som det vattnet där
ämnet var löst. Det följer lösningsfronten. Den situationen inträffar när
man inte har någon fördröjning i systemet.

Har man en fördröjning i systemet - och fördröjningar kan man få om de
lösta ämnena kan bindas (sorberas) på omgivande väggar - innebär det att
det lösta ämnet rör sig långsammare än vattnets strömningshastighet. Det
tar då längre tid för det lösta ämnet att t.ex. nå upp till vattenytan. En
sådan fördröjning kan i princip vara mycket lång och den kan ha den säker-
hetsmässigt gynnsamma konsekvensen att en del av det radioaktiva ämnet
klingar av.

Vid andra typer av miljöproblem, orsakade t.ex. av toxiska metaller har
man inte denna avklingningseffekt och där hamnar man naturligtvis i den
situationen att allt som en gång stoppats ned i backen så småningom kom-
mer upp igen.

Låt oss nu titta på fördröjningsmekanismerna. Antag att vi har en viss
volym vatten, som innehåller lösta ämnen och har kontakt med en mineral-
yta, på vilken det lösta ämnet kan bindas. Vid tiden t=0 har man en viss
koncentration av lösta ämnen men efter en viss tid t har en del av de lösta
ämnena bundits till mineralytan. Detta kan kemister och även vissa kvalifi-
cerade icke-kemister mäta experimentellt och man kan grovt säga att för-

216



hållandet mellan den bundna mängden av det ursprungligen lösta ämnet
och mängden av fortfarande löst ämne är en konstant, fbrdelningskoefficen-
ten, Kd

Koncentration av bundet ämne = K,
Koncentration av löst ämne

Detta är ungefärligt. Man inser lätt att man måste göra någon typ av kor-
rektion för förhållandet mellan lösningsvolym och tillgänglig mineralyta.
Men detta är förfiningar, som vi kanske kan lämna åt kemisterna.

Har man en hög fördelningskoefficient, dvs om det ursprungligen lösta äm-
net i hög utsträckning finns bundet till mineralytan, så kommer man att få
en mycket kraftig fördröjning av transporten av det lösta ämnet.

Vad är det för problem här då? Jo, problemet är att det är utomordentligt
enkelt att mäta denna storhet Kd. Kd lämpar sig förträffligt att sätta in i de
avancerade datorprogram som man använder sig av för att göra transport-
beräkningar, program som jag för min del inte känner till särskilt väl. Man
har talat om för mig att det är programmeringsmässigt bra och enkelt att
ha tillgång till kvantiteten Kd. Det är möjligt att jag är lite för elak eller
okunnig, när jag nu tar upp detta! Men problemet är nu inte att göra en
bedömning av en laboratoriesituation utan att använda vår experimentella
information för att göra bedömningar som sträcker sig över långa tidsperio-
der. Då frågar man sig om denna experimentellt bestämda kvantitet Kd kan
relateras till några fundamentala kemiska processer. Kan vi uttala oss om
denna kvantitet är konstant i tiden? Det är nödvändigt för att vi skall kun-
na dra ut beräkningarna över långa tidsperioder. Här menar jag att våra
kunskaper inte är tillräckligt stora ännu. Men området bearbetas relativt
aktivt. Det är inte svårt att förstå att de lösta ämnena kan försvinna på
olika sätt. Man kan t.ex. få en utfällning av en fast fas på mineralytan, man
kan ha en jonbytesmekanism, man kan även tänka sig att ämnet diffunde-
rar in i porer på mineralytan.

Dessa fenomen måste man förstå på ett fundamentalt sätt för att man mod
förtroende skall kunna använda sig av kvantiteten Kd.

Det kanske är uppenbart för er att dessa resonemang är giltiga för trans-
portprocesser generellt. De gäller för transporter både till och från förvaret.
De gäller inte bara för radioaktiva ämnen utan för varje typ av främmande
komponent som kommer in i ett grundvattensystsm. Här utvecklas alltså en
generellt användbar vetenskap som kan utnyttjas på miljöproblem och
vetenskapliga problem långt utanför kärnavfallsområdet.

Jag vill gärna nämna något om Nils Rydells problem med syretransporten i
djupa grundvatten. Det första man kan konstatera, om man tittar på experi-
mentellt underlag från djupa grundvatten, är att de djupa grundvattnen
alltid är starkt reducerande. Gör man en ordentlig kemisk analys, så hittar
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man ofta någorlunda stora totalmängder järn. Någorlunda stora betyder
några ppm (miljondelar). Här vill jag påstå att analystekniken har utveck-
lats. Tittar man på äldre arbeten, finner man, att man där ofta delar upp
järn i totaljärn och tvåvärt järn, där halten av det förstnämnda då är myck-
et större än halten av det sistnämnda. Detta beror på dålig teknik. Man har
inte lyckats hålla syre borta från sina vattenprover. Man har fått en utfäll-
ning av trevärt järn. Förbättrad analysteknik ger i dessa system att allt
järn föreligger i tvåvärd form. Det är alltså en kemisk indikator på att ett
system är reducerande.

Följer man järnhalten genom en djupprofil, brukar man normalt finna att
man har höga halter av tvåvärt järn ganska nära ytan. Detta är naturligt,
för det som händer nära ytan är att man har en ganska kraftig koldioxid-
vittring, vilket betyder att en hel del av mineralet vittrar och det tvåvärda
järnet kommer ut i lösning och äter upp syret. Reaktionen mellan syre och
järn har studerats i laboratoriet och är ganska väl förstådd. Går man ner på
djupet finner man ibland att järnhalten sjunker. I en del fall kan detta
relateras till bildning av sekundära mineraler. Ett typfall är att om man har
ett sulfidhaltigt vatten så sjunker järnhalten, vilket nog beror på bildning
av järnsulfid.

E. Eriksson
Tack för denna informativa och välgörande föreläsning!

N. Rydell
Ingmar Grenthe sade att järnet äter upp sulfiden. Vi har sagt beträffande
kopparkapseln att syre är inte bra och sulfidjoner är inte bra. Fungerar
järnet alltså som skydd for kopparkapseln med avseende på sulfidförekomst
likaväl som med avseende på syreförekomst?

/. Grenthe
Ja, så kan man uttrycka det. Det man har är ett mycket sammansatt ke-
miskt system med ett antal kemiska komponenter. De här komponenterna
är bestämda av geologin och delvis av det inströmmande vattnets kemiska
egenskaper och kemisterna har en rätt god möjlighet att beskriva de typer
av kemiska processer som inträffar. Man kan alltså i lösning inte ha vilka
haltförhållanden av tvåvärt järn och sulfid som helst, för det regleras av
bildningen av olika fasta faser.

A. Björklund
Ingmar Grenthe nämnde två sätt på vilka nuklider i allmänhet kan tran-
sporteras i berget, strömning och diffusion. Med strömning menade han då
det som bärs i vattenfasen. Jag skulle vilja lägga till en tredje typ, som är en
strömning där nukliderna bärs av gas. Det är ju inte okar - tt vi har geo-
gas-uppströmning genom jordskorpan, och den är kanske betydligt starkare
än man tänkt sig. Detta har studerats ganska mycket inom malmletning.
Boliden har finansierat ett omfattande program som pågått i flera år i stör-
sta hemlighet. Man har faktiskt sökt patent på metoden. Man har speciellt
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haft guldletning i åtanke. Jag kan ge ett exempel som ganska bra visar vad
det är fråga om. Man har undersökt ett område i Nya Zeeland, där det finns
en guldmalm som senare överlagrats med 200 m lava. Där har man fångat
upp den utströmmande gasen längs traverser tvärs över malmförkomsten
och mätt guldhalten i den utströmmande gasen. Man detekterar med lätt-
het guld på detta sätt rakt igenoir 200 m berg, vilket tyder på att det måste
vara en betydande upptransport av den metallen via gasen. Detta får man
inte glömma, när man betraktar möjliga transportmekanismer från ett
förvar.

E. Eriksson
I vilken form sker transporten?

A. Björklund
Den frågan har många ställt och den ställer även jag. Det är väldigt dåligt
känt. Det är fysikern Lennart Malmquist, som arbetat med utvecklingen av
den metoden.

CO. Wene
Låt mig ge en omedelbar respons till den sista kommentaren. När SKN
gjorde en genomgång 1983/84 av nödvändiga forskningsinsatser, hade vi
just en kontakt med Prof. Krister Kristiansson och Lennart Malmquist och i
den rapport som blev resutatet av genomgången finns en artikel av Krister
Kristiansson, där han gör en första uppskattning av vad den här typen av
geogas kan ge för transporter. Hans uppskattning då var att detta gav
mycket små upptransporter.

J-O. Liljenzin
Jag vet att de guldhalter man detekterar är oerhört små, så transportkapa-
citeten är låg. Det är väldigt lite material per tidsenhet som transporteras
upp till ytan med gasen. Det finns däremot grundämnen som potentiellt
skulle kunna komma upp fortare från förvaret under vissa betingelser. De
är t.ex. jod och brom. Det har man tyvärr inte funderat så mycket över.

R. Sjöblom
SKN har haft en ny kontakt med Krister Kristiansson och diskuterat frågan
om geogasens betydelse. Uppskattningen är fortfarande att det är en myck-
et liten upptransport, men det är en betydande osäkerhet i uppskattningen.
Vi arbetar med att försöka få igång ett forskningsprojekt för att bättre kun-
na kvantifiera denna effekt.

/. Grenthe
Är det fler grundämnen än guld som har detekterats med denna teknik?

A. Björklund
Det är även 4-5 andra grundämnen som är associerade med guld och som
därför används som s.k. "path-finders", det är arsenik och bly bl.a.
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R. Sjöblom
Man har tittat på metaller som är av intresse ur malmprospekteringssyn-
punkt. Men de ämnen som man ser verkar vara tungmetaller. Det gäller
vad kemister vanligen kallar svavel-affina ämnen?

K. Andersson
Jag vill komplettera Ingmar Grenthes berättelse. Han behandlade den rena
kemidelen och utgick från en enda spricka, vilket också innebar att hans
fina impulsinsläpp också nådde biosfåren som en impuls. I verkligheten är
det ju ett system av sprickor med olika transportegenskaper, vilket betyder
att det här impulsutsläppet kommer att spridas ut. Detta kan vara positivt
eller negativt beroende på nuklidernas halveringstider. En utspridning av
pulsen betyder att toppen sjunker, men det kan också betyda att pulsens
framkant kommer fram betydligt tidigare. Den senare effekten betyder då
att nuklider som "borde" hunnit sönderfalla kommer fram till en större del.
Den hydrologiska stukturen i berget måste därför studeras så att man får
ett bättre grepp om detta.

E. Eriksson
Det är riktigt. Visserligen går pulsen långsamt, men detta gäller även vid
utströmningen, så exponeringen kan bli lång.

/. Grenthe
För fullständighetens skull skall jag påpeka att min förenklade diskussion
enbart gällde lösta ämnen. Bert Allard har tidigare nämnt transport av
ämnen i kolloidala system. Vi vet att sådana ämnen med säkerhet rör sig på
annat sätt än lösta ämnen. Det är då ett separat problem att reda ut.

G. Jacks
Vad tänker man sig för sammansättning på grundvattnet? Alf Björklund
nämnde att man hittat brines i Finland, Kanada och Sovjet. Vad skulle det
få for betydelse om man får en förändring från ett grundvatten som vi har
idag till en sådan här brine?

E. Eriksson
Den frågan passar ju in under rubriken salter och barriärer. Det området
har ju delvis behandlats tidigare. Finns det något att tillägga?

E. Mattsson
Framförallt pH-värdet är av stor betydelse. Vi kanske kommer tillbaka till
pH-värdet i samband med salterna. Det är ju intressant att berget där har
en buffrande inverkan, så att pH-värdet verkar bli ganska stabilt. Det vore
intressant att få detta mer belyst. Av salterna i vattnet är kloriderna av
särskilt intresse. Man kan ju få kopparkloridkomplex. Höga kloridhalter
kan förändra de termodynamiska förhållandena så att koppar kan gå i
lösning och oxideras redan av vatten, men det förutsätter ett lågt pH-värde,
som man antagligen inte har i grundvatten på grund av bergets buffrande
inverkan. Därför tror jag inte kloriderna behöver vara så farliga under
förutsättning att pH-bufferten fungerar.
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E. Eriksson
pH-värdena i de här djupa grundvattnen är som regel höga, över 7 och upp-
emot 10, kanske.

A Björklund
Om man får en genomströmning av väldigt salta vatten, kan man då tänka
sig att bentoniten blir mättad och börja läcka nukliderna? Alltså att nukli-
derna skulle kunna passera bentoniten relativt lätt eftersom den är mättad
med salter. Ungefär som ett jonbytarsystem, som ju kan mättas så att hela
dess kapacitet blir fylld och sedan inte fungerar.

B. Allard
I KBS-konceptet har man, såvitt jag vet, inte tillgodoräknat sig den kemiska
funktionen hos bufferten, som du talar om. Men i princip är det rätt. Visst
kan man mätta upp den. Man kan jämvikta den med en ny fas som kommer
in.

Jag vill även kommentera vattenkemins betydelse för transporten. Hela den
bild som Ingmar Grenthe tecknade med processer som gör att ämnen fast-
nar på ytorna (sorptionsförlopp) är mycket starkt betingad av vattenkemin.
Vattenkemin bestämmer vilka specier vi har, vilken kemisk form ämnena
har i vattenfasen. Den bestämmer också vilka egenskaper den fasta ytan
har. Där är det så att man har en hygglig bild av processerna men inte
detaljkunskaper. Processerna är komplicerade, men man vet vilka parame-
trar som är viktiga.

Den viktigaste parametern är pH, både vad gäller den kemiska formen hos
spårämnena men också vad gäller ytans egenskaper, ytans laddning. Där-
näst kommer redox-potentialen, dvs en egenskap som betingas av närvaron
av syre och järn bl.a., som bestämmer vilken kemisk form vissa av nyckel-
elementen kommer att ha och därmed deras egenskaper. Närvaron av
komplexbildare, påverkar ämnenas kemiska tillstånd. Karbonat är väl det
viktigaste näst hydroxidjonerna, som är kopplade till pH. Klorid är inte så
viktig för transporten. Kanske för korrosionen men inte för transporten.
Sulfat kan möjligen - vid mycket höga sulfathalter - vara betydelsefull. Men
som regel är det karbonaten som dominerar av de här oorganiska jonerna.

Det som även kan vara viktigt är organiska syror, både naturliga och såda-
na som människan har alstrat. Salthalten i och för sig är viktig för vissa
komponenter genom att det är konkurrens mellan alla joner som finns i
vattensystemet om de platser som finns till förfogande. Vid hög salthalt
finns en massa motjoner, en massa konkurrerande joner, som kan ockupera
bindningsplatser i mineralytorna. Det gör att transporten av andra kompo-
nenter blir snabbare. Så salthalten är betydelsefull för vissa komponenter.
Annars är det främst pH, redox och komplexbildare som styr transportför-
loppet.
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T. Papp
Frågan om vilka metaller som kan lagras i bentoniten har varit en huvud-
fråga i undersökningen av bentonitens stabilitet. Bentoniten fyller ju inte i
första hand rollen av att vara kemisk jonbytare. Huvudrollen är att den är
en mekanisk buffert, tack vare sin svällande effekt. Svallningen påverkas
t.ex. om natriumet i bentoniten byts ut mot kalcium eller kalium. Grunden
för bedömningarna av bentonitens stabilitet har just gällt hur snabbt såda-
na förhållanden kan förändras.

Bert Allard visade hur viktig redox-förmågan är. När vi gör säkerhetsanaly-
ser, så stöter vi gång på gång på praktiska problem. Antag t.ex. att en kap-
sel i ett förvar skulle gå sönder. Då börjar vatten komma i kontakt med det
använda bränslet. Man får radiolys och därvid bildas oxidanter. Vätet kan
diffundera ut ganska snabbt och man kan närmast bränslet få en oxideran-
de miljö, som underlättar upplösningen. En tänkbar lösning på detta pro-
blem vore att sätta in extra tvåvärt järn i bufferten. Då skulle man minska
utbredningen av det oxiderade området. Man skulle få en gynnsammare
utsläppsbild och en bättre säkerhet tack vare ett bättre skydd från bentonit-
barriären. Det praktiska problemet är naturligtvis att stabiliteten av bento-
niten har man fastställt inte bara från laboratorieförsök utan också från
naturliga analogier. Om man tillsätter nya ämnen till bentoniten så kom-
mer man bort från vad som är bentonitens naturliga sammansättning och
då blir det svårare att använda naturliga analogier som ett slags bevis för
den långsiktiga säkerheten. Det är svårt att kvantifiera den validering som
en naturlig analogi utgör. Ofta blir det så att man får bestämma sig för vad
som är viktigast. Är det viktigast att kunna utnyttja en naturlig analogi för
att visa på långtidsstabliliteten, eller är det viktigare att visa att vi har en
garanterat hög redox-förmåga i bufferten och därmed hindrar spridningen?
Det är svårt att göra sådana överväganden, när man inte kan kvantifiera.

E. Eriksson
Men man behöver väl inte göra detta med hela bufferten? Det räcker väl om
man gör det i gränsskiktet? Och man kan ju använda mangan i stället.

T. Papp
Det finns en hel del tekniska finesser som man skulle kunna utnyttja för
detta. Vad jag ville belysa var dilemmat att om man vinner något på ena
sidan kan man förlora något på andra sidan. Det är svårt att hitta balansen
däremellan. Man kan inte lätt kvantifiera och säga att här har vi den opti-
mala punkten. Litegrann är det fråga om ett slags fingerspetskänsla för vad
som man tror är gynnsammast.

G. Jacks
Om man vill föra in tvåvärt järn i systemet, vore det då inte lämpligt med
siderit t.ex., som är ett naturligt mineral, som förkommer i sådana här
reducerande miljöer?
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R. Sjöblom
Det var en mycket intressant genomgång av de olika joner vi har. Jag hade
gärna velat höra mer om sulfatjoner. Hur fungerar svavel systemet?

E. Eriksson
Är det någon som vill ge sig på sulfatsystemet?

/. Grenthe
Kan du specificera din fråga något mer?

Ä. Sjöblom
Vi har hört om hur järnet rör sig från ytan och nedåt. Men vad gäller för
sulfiden? Var kommer den ifrån? En källa till sulfid kan ju vara om man har
något sulfat i grundvattnet.

/. Grenthe
Den typen av problem med sulfatreduktion och mikrobiologisk aktivitet
behärskar säkert Gunnar Jacks bättre.

G. Jacks
Man får väl förutsätta att det finns sulfatreducerande bakterier överallt i
berget. De har ju haft gott om tid att ta sig dit och många av dem har flagel-
ler, så de kan simma. Frågan är var de hittar mat, dvs organisk substans.
Därtill behöver de sulfat som elektron-acceptor. Överallt där man kan trig-
ga de här bakterierna med hjälp av sulfat och organisk substans, kan man
få den här effekten. Jag skulle gissa att tillgången på organisk substans är
den springande punkten.

E. Eriksson
Mina egna beräkningar visar att man skulle kunna få balans mellan pyrit,
FeS2, och götit, FeOOH, i systemet i närvaro av sulfat. Sulfatet används för
att oxidera tvåvärt järn till trevärt, som bildar götit. Då bildas dessutom
FeS2, vilket stämmer relativt hyggligt med de eh-kurvor som redan finns
publicerade.

/. Grenthe
IKBS-3 (tror jag) fördes ett resonemang om termodynamiska drivkrafter för
kopparkorrosion, baserat bl.a. på inverkan av sulfat. Var det den frågan
Rolf Sjöblom menade?

R. Sjöblom
Nej, inte specifikt.

/. Grenthe
Man kan alltså - genom att utnyttja tillgänglig termodynamisk information
- konstruera ett antal tänkbara processer som skulle kunna innebära sulfid-
bildning av metallisk koppar under inverkan av andra komponenter. Sulfat
är en sådan komponent. Man kan dock konstatera att även om den här
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typen av processer må vara termodynamiskt möjliga, så är de så långsam-
ma att de endast har observerats vid temperaturer uppåt ett par hundra
grader.

Detta är ett dilemma som man ofta träffar på, att avgöra om en reaktion,
som är termodynamiskt möjlig, sker i naturen eller inte. Den kan alltså
mycket väl vara termodynamiskt möjlig, men på grund av reaktionshäm-
ningar, så observeras den inte.

E. Eriksson
Men i de här sammanhangen har man ju rätt gott om tid på sig!

D. Dyrssen
De här bakterierna fordrar organisk substans, men det räcker inte med det.
De behöver även t.ex. fosfor. Humusämnen är en väldigt dålig fbda för bak-
terier - inte alls som t.ex. socker. Sulfatreduktionen kommer att gå dåligt
om man inte tillför andra organiska ämnen som är mera "godis" för bakte-
rierna.

Järnsulfid har förmåga att reagera med både koppar-1 och koppar-2, därför
att reaktionskonstanterna för båda dessa är så mycket större än för järnsul-
fid. Om vi däremot får en pyritisering då får vi en helt annan stablitet på
järnsulfiden. Det är alltså en viktig faktor, i vilken grad man har en pyriti-
sering av järnsulfiden. Det fordrar i allmänhet tillgång till en viss mängd
syrgas.

E. Eriksson
Apropå organisk substans skulle jag vilja höra mer av Bert Allard om vad
det är for typer av organisk substans som man hittar i grundvatten och var
de kommer ifrån.

B. Allard
Ordet humus, som nämnts här, är ett samlingsnamn för de brunfärgade
organiska produkterna som finns i vattnet överallt. I normala ytvatten och
även i ytliga grundvatten finns det storleksordningen mg/liter av sådana
organiska syror. I sjövatten kan det vara tiotals mg/liter. Då ser man en
kraftig brunfärgning.

Grundvatten är som regel från början ytvatten, som trängt nedåt. Även i de
djupaste grundvatten hittar man påtagliga halter av organiskt material av
den här typen, dvs humussyror. Med påtagliga menar vi då storleksordning-
en 0.1 mg/liter och även lägre. Det finns även exempel på betydligt högre
halter än 0.1 mg/liter. Kemiskt sett är det karboxylsyror med ganska kom-
plicerad sammansättning. Det är ganska stora molekyler (molekylvikt på
några tusen). De är oerhört stabila, vilket betyder att de överlever i mark-
miljö i tusentals eller tiotusentals år. Det finns dateringar av humussyror,
som visar på åldrar upp till 30 000 år åtminstone. Det betyder att de funnits
i vattenmiljö så länge utan att brytas ned. Det som är intressant med dem
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är att de är oerhört potenta komplexbildare mot spårmetaller, t.ex. mot de
nuklider vi har i avfallsförvaret. De bildar alltså kemiska former med andra
egenskaper. De har andra transportegenskaper. Det är därför betydelsefullt
att konstatera att det finns sådana syror och vilka egenskaper de har.

Haltnivån 0.1 mg/liter är tillräcklig för att signifikant påverka kemiska
tillståndet för t.ex. plutonium eller americium i ett grundvattensystem.

E. Mattsson
Beträffande den termodynamiskt möjliga oxidationen av koppar med sulfat
sade ordföranden att man har ju lång tid på sig, och att den därför kanske i
alla fall skulle kunna vara av betydelse. Det finns vissa vittnesbörd om hur
långsam den reaktionen är. Man har hittat nativ koppar i kontakt med
sulfatlösningar, som har varit väldigt gamla (många miljoner år), vilket
tyder på att även i det geologiska perspektivet är det en mycket långsam
reaktion. Så man kanske kan bortse från den, om man inte har bakterier
närvarande.

Sedan vill jag belysa betydelsen av sulfid, som bildats genom sulfatreduce-
rande bakterier. I de beräkningar som man gjort på kopparkorrosionen har
man räknat med en sulfidhalt i vattnet av 5 mg/liter och då kommit fram
till ett angrepp på mindre än 1 mm på en miljon år. Om man tar hänsyn till
sulfatreduktion och förutsätter ett innehåll av organisk substans i vattnet
av 13 mg/liter (vilket alltså anses vara en hög siffra), så ökar sulfidhalten
med 2 mg/liter. Ökningen av sulfidinnehållet genom medverkan av sulfatre-
ducerande bakterier blir alltså inte så väldigt stor, men det blir en viss
ökning.

JO. Liljenzin
En sak som man kan fundera över är växelverkan i förvaret. Om man tänk-
er sig att en kapsel uppströms i systemet läcker ut radioaktiva ämnen, som
så småningom vandrar förbi en annan kopparkapsel nedströms, så har vi
lite andra betingelser än vad man normalt tänker sig. Vi har t.ex. radiolys
av vatten från plutonium och uran, som kan komma i närheten av kopparn,
där vi lokalt har oxiderande betingelser. Kan det påverka t.ex. gropfrätningen?

R. Sandström
De tidigare analyserna av korrosionsegenskaper hos kopparkapseln har i
första hand behandlat miljöer med måttlig kloridhalt. Nu får vi höra här att
mycket höga kloridhalter kan förekomma i berget. Då vill jag fråga Einar
Mattsson, hur sådana höga kloridhalter skulle kunna påverka lokala korro-
sionstyper som punktfrätning och spänningskorrosion. Om man jämför med
andra material så utgör höga kloridhalter vid höga temperaturer och ett
material som långsamt plastiskt deformeras perfekta betingelser för att
initiera spänningskorrosion.

E. Mattsson
För att en korrosionsprocess skall vara termodynamiskt möjlig, så måste
det till antingen syre (som fungerar vid hög redoxpotential) eller sulfid (som
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fungerar som korrodant även vid låg redoxpotential). Har man väldigt höga
kloridhalter, så kan man även tänka sig att vatten fungerar som oxidations-
medel. Vätejonerna i vatten kan vara oxidanter. Men en sådan process är
inte termodynamiskt möjlig annat än vid lågt pH-värde. Jag vill minnas att
pH måste vara under 4 för att den processen skall vara möjlig. Om man har
så lågt pH-värde och höga kloridhalter, så blir klorid-komplexbildning som
korrosionsprocess möjlig. Men som vi har hört så är det inte sannolikt att
man får så lågt pH som under 4 i bergmiljön, eftersom berget är en pH-
buffert. Det är därför inte sannolikt att kloriderna kommer att ha någon be-
tydelse överhuvudtaget för korrosionen.

Om det skulle bli perioder då kapseln utsätts för oxiderande miljö, då blir
korrosion även med syre termodynamiskt möjlig. Det gäller framförallt i
början av förvarsperioden, då hela förvarets omgivning är syrehaltig. Då har
man hög redoxpotential och då är en korrosion av koppar med syre termody-
namiskt möjlig och förekommer också. Storleken av den initials oxidationen
kan man beräkna. Tillförs det senare syrehaltigt vatten av något skäl, till-
kommer det en ny episod med möjlig korrosion.

Vi har inte räknat på några hämningar alls i dessa reaktionshastigheter. Vi
har räknat med att sådana reaktioner sker omedelbart. Sett i det långa
tidsperspektivet är ju sådana korrosionsprocesser att betrakta som snabba.

E. Holm
Inom dosimetrin är vattens hydrolys en känd sak och där utnyttjar man att
järn-2 oxideras till järn-3 i sulfatlösning genom den joniserande strålningen
och vattnets hydrolys. Man använder Mohrs salt i sulfatlösning och det hela
kallas Fricke-dosimetern.

När man analyserar stora mängder vatten med avseende på t.ex. tekne-
tium, så är ett känt sätt att bilda teknetiumsulfid, att man tillsammans
med koppar tillför svavelväte. Då får man en fällning även utan reduktion.

Dessa båda kommentarer kanske kan vara relevant information i detta
sammanhang.

E. Eriksson
Nu övergår vi till naturliga analogier. John Smellie har lovat att berätta lite
om detta.

J. Smellie
Som ni har hört tidigare så utnyttjar vi scenarier vid systemanalyserna. Vi
försöker beskriva scenarierna med modeller och vi vill då försöka verifiera
och validera modellerna. En väg är att utnyttja naturliga analogier tillsam-
mans med lab-experiment. Det finns även de som säger att utnyttjande av
naturliga analogier är den enda kända metoden för validering av funktions-
modeller för avfallsförvar.
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Hur definierar vi en naturlig analogi? Det kan bli en ganska komplicerad
definition, som inkorporerar hela systemet eller det kan bli en förenklad
definition av typ: "A long term natural experiment, uncontrolled by man".

Varför behöver vi analogierna? En viktig orsak är att de ger en anknytning
mellan laboratoriet och fältarbetet. Hittills har kanske de flesta arbetena
gjorts på lab. Vi behöver denna anknytning för validering och verifikation
av modellerna.

Applikation av en analogi: "Natural validation experiments which replicaie
a process or processes which are being considered in the model, for placing
limits on specific boundary input values and even as a simple indication to
which phenomena can occur in the system being modelled". Man behöver
alltså inte nödvändigtvis kvantifiera. Man kan även utnyttja kvalitativa
indikationer. Man kan behöva integrera resultaten från ett multi-kompo-
nent system över långa tidsperspektiv. Det är viktigt att man tar hänsyn till
geologisk tid. Man behöver också övertyga allmänheten, och naturliga ana-
logier är någonting som allmänheten kan förstå och koppla samman med
det aktuella problemet (avfallsförvaret).

Hur väljer man en analogi? "The geochemical processes should be clearly
measured". Vi måste ha möjlighet att mäta ordentligt. De element som mäts
måste vara analogier till de radionuklider som är av intresse. Kan man
mäta de förra i ett naturligt sammanhang, då kan man extrapolera och pre-
diktera hur de senare kan reagera i ett naturligt system.

Vi behöver också "quantify the physical and chemical parameters". Tidska-
lan är också viktig.

Denna typ av undersökningar brukar man dela upp i

-near field chemistry
(ex. Stabilitet hos använt bränsle där analogin är uraninit i naturen)

-radiolysis
(ex. Radiolysreaktioner i OKLO som utnyttjats för KBS-3)

-redox-front
(ex. Pocos de Caldas projektet)

-far field chemistry
(ex. Matrisdiffusion, som studerats i svensk berggrund. Kolloider)

-engineered barriers
(ex. Bentonitstabilitet för KBS-projektet)

Undersökningar av analogier har nu accepterats som mycket viktiga i de
flesta länder, så dessa har nu egna små undersökningsprogram. De pro-
grammen bnikar begränsa sig till att identifiera en process de vill validera.

227



Parallellt med de nationella studierna har man de stora internationella
samarbetsprjjekten. De som är på gång är

- Pocos de Caldas, Brasilien
- Cigar Lake, Kanada
- Alligator Rivers, Australien

Även Oklo skall bli ytterligare undersökt så småningom.

De stora multi-process analogierna, som tar hänsyn till allting (hydrogeolo-
gi, geologi, geomorfologi, geokemi, kemi) är kanske närmast till den naturli-
ga situation vi har med ett förvar.

Stabilitet av naturlig uraninit är intressant, eftersom använt bränsle är mer
än 80% (vikts) uran och uraninit kan variera mellan 15 och 60 vikts% uran.
I södra Norrbotten har vi gott om uraninit i små sprickor. För denna under-
sökning har man tittat på Pleutajokk och Björklund. Vi har gjort ordentliga
geologiska och kemiska undersökningar. Man har provtagit uraninit från
sprickzoner under redox-fronten, som ligger på ungefar 50 m. Det syns att
all uraninit som varit i de sprickorna har lösts bort i den oxidationsmiljön.
Det finns en hel del sekundära uranmineral i de här sprickzonerna. Man
har provtagit från de sprickzoner som har en reducerande grundvattenmiljö.
De här mineraliserade sprickorna är hydrotermala i ursprunget men de är i
kontakt med vattnet idag, så de är konduktiva sprickor. Inte alla, men de
som vi har provtagit är det.

Man har sett att mineralogiskt, textureilt fanns det ingen förändring av
uraniniten under en period av 1 750 miljoner år. När man tittar på uran-
serien t.ex. har man indikationer att det inte varit någon oxidation av uran-
initen. Textureilt och kemiskt har det inte skett någon förändring utan
uraniniten har varit stabil under den tidsperioden.

Pocos de Caldas i Brasilien är ett exempel på ett projekt med många samar-
betspartner. SKB arbetar där tillsammans med NÅGRA (Schweiz), Depart-
ment of the Environment (U.K.), Department of Energy (U.S.A.) och Brasi-
lien.

Platsen ligger ungefbr 250 km från Rio de Janeiro och 300 km från Sao
Paulo. Den ligger uppe på en platå, ca 1 400 m högt. Det är en caldera ka-
rakteriserad av alkaliintrusioner ungefär 90 miljoner år gammal. Radioakti-
viteten är hög över hela calderan. Vi har två undersökningspunkter i mitten
av calderan, som representerar den sista fasen av vulkanism i området. Det
finns en ganska stark förhöjning av uran, thorium, jordartsmetaller etc. i de
här två områdena.

Den ena platsen är en urangruva. En av de aspekter som är av särskilt
intresse för SKB är den här teoretiska modellen av kapsel och bentonit där
man genom radiolytiska reaktioner skulle få en oxiderande grundvattenmil-
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jö som tränger ut genom bentoniten och ut i den omkringliggande graniten.
Vi har vad man kallar en penetrerande redox-front. Pocos de Caldas är ett
bra exempel på hur man kan undersöka och studera den här redox-proces-
sen. Undersökningar i gruvan visar att man ursprungligen har haft en för-
höjning av uran i berggrunden. Genom perkulation av regnvatten har man
fått vittring ned till 2 meters djup eller till 150 m djup beroende på vilken
del av gruvan man tittar på.

Man får alltså en migration av en redox-front (Fig 13-1) och en utfallning av
uran i pechblände. Ett ordentligt studium av denna analogi ger oss informa-
tion om hur en redox-front kan flyttas ut från en kapsel och ut i berggrun-
den.

RESIDUAL SOIL

"WEATHERED

FRONT

"FRESH" ROCK
(HYOROUZEO)

ZONE OF
NOOULES PHOTO 1-3

ZONE- CF SECONDARY
URANIUM MINERALIZATION

FRESH ROCK

(UNALTERED)

POWDERY U 0 2

ON FRACTURES

1 PMOTOG)

Fig 13-1 Diagrammatic section - zones of secondary uranium mineralizations
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I Pocos de Caldas har vi borrat flera borrhål. Vi har modellerat hydrogeolo-
gin. Vi har tittat på geologi, geokemi, mineralogi, vattcnkemi, kolloidkemi.
Vi har gjort allt som kan göras där. Vi skall ha en work-shop om två veckor i
Schweiz då vi skall evaluera den information som kommit fram och då skall
vi förhoppningsvis få svar på om det har varit värt att köra det här treårs-
programmet.

Pocos de Caldas indikerar en oxidering i berggrunden. Det finns en hel del
strukturer i gruvan som visar en penetrerande redox-front. Hur ser dessa ut
egentligen?

I Fig 13-2 visas vilka berggrunder som är reducerande och vilka som är oxi-
derande. Redox-fronten är helt skarp och det är lätt att provta.

Vi kan även utnyttja analogien i Pocos de Caldas for att bevisa andra saker,
t.ex. att vattnet rört sig genom ett kanalsystem. Detta är viktigt för model-
leringen.

Låt oss återvända till vår modell (Fig 13-2), där vi har kapseln längst till
vänster, därefter back-fill materialet och sedan en penetrerande redox-front
som rör sig ut från regionen med radiolytiska reaktioner. Det är intressant

Backfil

Oxidizing /J£>^ Reducing

FeOl)

K A

Fig 13-2
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att jämföra denna bild med situationen i gruvan (Fig 13-1). Man har precis
samma bild med oxiderande berggrund, sprickzon, reducerande bergrund
och en penetrerande redox-front längs sprickan.

I den naturliga analogi-gruppen säger vi oss att vi kanske inte kan kvanti-
fiera något genom dessa studier, vi kanske inte kan få fram några siffror
som man kan stoppa in i modellerna, men man får en väldigt bra känsla för
att det hela fungerar. Man får vad man på engelska kallar "A warm tummy
feeling".

Den andra platsen vi tittat på är Morro de Ferro (Fig 13-3). Där finns en
thorium- och jordartsmineralisering i en kulle. Fördelen är att man här har
en oförstörd situation till skillnad från i den nyss nämnda gruvan. Vi har
borrat fyra hål längs den hydrauliska gradienten, så vi kan provta från
omättad miljö tvärsigenom till den mättade miljön. Vad vi vill undersöka är
om det finns kolloider i det här grundvattnet och hur kolloiderna reagerar
med avseende på transport nedåt mot radionukliderna från mineralisering-
en.

MORRO DO FERRO

Mineralisation ( Th, REE )

Borehole MF 12
to 7lmefers

( _ ) Groundvater sampling ond monitoring points.

- - . _ Simulated percolation of rainwater through the unsafurated zone.

\ . Simulated groundwater flow through th* saturated zone.

Fig 13-3
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Det andra projektet som Per-Eric Ahlström nämnde är Cigar Lake, som
ligger i en av Athabasca sandstensfyndighetcrna. Om vi tittar på en sektion
(Fig 13-4), ser vi att malmen ligger på den här "metamorphic basement".
Det finns ca 450 m sandsten ovanpå. Man har fått hydrotermala lösningar
för ungefar 2 000 miljoner år sedan och de har mobiliserat uran i sandste-
nen, som har koncentrerats här nere. Den här mineraliserade lösningen har
fortsatt genom sandstenen och har lakat bort kvartsen i sandstenen, så att
man fatt en lerrik randzon runt malmen. Sedan finns det alterationer av
sandsten och vi har den bortlakade kiseln som en randzon högre upp runt
hela fyndigheten. Kanadensarna vill gärna jämföra den här situatioen med
ett förvar, där man har malmen med en bentonit runt omkring (lerrik rand-
zon) etc.

Vi har just börjat undersöka denna naturliga analogi. En viktig sak är att
man inte från markytan kunde upptäcka denna djupt liggande mineralise-
ring. Det var helt enkelt systematisk borrning som ledde till upptäckten av
mineraliseringen. Det finns inga tecken på någon förhöjning av radioaktivi-
teten i sjön t.ex. Det finns inga bevis alls på markytan.

Vi vet att den hydrologiska gradienten går nedåt och strömningen går ge-
nom malmen och försvinner här någonstans, men vi kan inte upptäcka vart

CIGAR LAKE U-DEPOSIT
ao.

OLACIAL

FflOTEROZOIC
CANOSTONI

.4 »om

MCTAMONPHiC
•ASCMfNT

otitormil*

1OOm

Fig 13-4
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den tar vägen. Kanadensarna menar att detta är en naturlig analogi som
anknyter till situationen med utfällning av uran vid temperaturer på
150-200 grader. Deras behållare kan bli max 150 grader.

Detta är lätt för folk att förstå att man kan kan göra jämförelser mellan
naturliga analogier och förvarssituationen.

Det sista området jag skall beröra är Oklo. En hel del undersökningar har
gjorts tidigare där. Sammanfattningsvis kan man säga att Oklo själv var en
uranfyndighet som blev kritisk för ca 1 000 å 1 500 miljoner år sedan. Då
hade man en pechblände med ca 4% U235 och när vatten kom till fick man
kriticitet och det blev en fissions-reaktor. Det finns runt Oklo (precis som
vid Cigar Lake) en lerrik randzon. När man undersökt denna för att se vilka
element som migrerat och vilka som stannat kvar, så har man sett att de
flesta av de aktuella radionukliderna har hållits kvar inom malmzonen (se
Fig 13-5). Nackdelen med Oklo är att vi vet så lite om geologin och om geo-
kemin i omgivningen. Just nu har fransmännen hittat en "reaktor" till och
det visar sig att i den senare har det inte varit någon kontakt alls med vatt-
en. De har gjort omfattande provtagningar tvärs över den reaktorn, så det
finns goda möjligheter att vi skall kunna få mycket mer information från
Oklo. Oklo kan komma att visa sig vara en av de bästa naturliga anlogierna

E. Eriksson
Tack för den presentationen som gav oss en bra bild av de arbeten som görs
på naturliga analogier. Eftersom vår tid är ute nu, så föreslår jag att vi kan
ta upp frågor i anslutning till detta under nästa session.
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Element retention in the Oklo reaction zones

(after Brookins, 1984)

Element

Krypton
Rubidium

Strontium

Yttrium
Zirconium

Niobium
Molybdenum
Technetiura
Ruthenium
Rhodium
Palladium
Silver
Cadmium
Indium
Tin
Antimony

Tellurium
Iodine
Xenon
Caesium

Barium
REE
Lead

Bismuth
Polonium
Thorium
Uranium

Neptunium
Plutonium
Americium

Comments

Most migrated
Probable local
redistribution
Probable local
redistribution
Most retained
Most retained: some
local redistribution
Most retained
Most migrated
Local redistribution
Local redistribution
Most retained
Most retained
Most retained
Most migrated
Most retained
Not yet studied
Not yet studied

Not yet studied
Most migrated
Most migrated
Most migrated (?:
perhaps locally)
Local redistribution
Most retained
Variable migration

Most retained
Most retained
Most retained
Some local redistri-
bution

Most retained
Most retained
Not measurable

Eh-pH Predictions

25OC

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Retention
Retention

Retention
Migration
Retention
Retention
Retention
Retention
Retention
Migration
Retention
Retention
Possible
migration
Retention
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Not applicable
Retention
Retention or
local redistri-
bution
H H II

Retention
Retention
Retention or
local redistri-
bution
Retention
Retention
Retention

200°C

Not applicable
Not applicable

Not applicable

Retention
Some migration

Retention
Migration
Migration (?)
Minor migration
Retention
Retention
Retention
Migration
Retention
Retention
Some migration

Retention
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Not applicable
Retention
Some migration

Some migration
Retention
Retention
Some migration

Retention
Retention
Retention

The comments column indicates observed elemental behaviour. The
other tvo columns indicate what the behaviour should have been
based on predictions from Eh-pH information.

Fig 13-5
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B14 Session 5: Hur utvärderar man
betydelsen av osäkerheter?

C-0. Wene (inledare och ordförande)
Denna session skall behandla utvärdering av osäkerhet. Man kan säga att
hela denna övning som vi haft här har försiggått i vad som den amerikanske
filosofen Singer brukar kalla "The heroic mood". Det är alltså en situation
när analytikern fortsätter sitt arbete trots att han vet att han aldrig kom-
mer fram till något slutgiltigt resultat. Alla de resultat han når är provisori-
ska. Vi får fortsätta i det "tillståndet" även under fortsättningen av det här
seminariet.

Ämnet för sessionen kan betraktas ur två skilda perspektiv och det är det
som gör denna session lite speciell. När det gäller osäkerhet, har vi dels ett
tekniskt/vetenskapligt perspektiv, där målsättningen är att reducera konse-
kvenserna av osäkerheten. Anledningen till att vi gör detta är att vi skall nå
fram till ett beslut. Det andra perspektivet är att vi skall ha en lärprocess
mellan systemets aktörer. De som är aktörer i systemet är dels vi som sitter
här under benämningen experter och dels beslutsfattarna (som också finns
representerade här), men det är även de människor som kommer att berö-
ras av systemet när det verkligen realiseras. Dessa personer tfnns bl.a. i den
kommun, där anläggningen kommer att byggas.

Vi bör ha detta i bakhuvudet i vår diskussion. I min inledning vill jag ta upp
dessa båda perspektiv.

Låt oss börja med det tekniskt/vetenskapliga perspektivet. Det är då intres-
sant att fundera över vilka typer av osäkerheter vi har i den tekniskt/veten-
skapliga analysen. Man brukar skilja på tre olika typer av osäkerhet. Vi bör
göra som man alltid skall göra som systemanalytiker, nämligen börja med
att klargöra vilket system vi tittar på. Målet för systemet är att förhindra
att skadliga koncentrationer av farliga ämnen i förvaret skall kunna komma
ut i biosfären. Systemgränserna skulle kunna motsvara de kross-zoner som
Erik Eriksson visade i sin bild.

Det som "flyter" över systemgränserna är

- energi i form av värme- och rörelseenergi
- vatten med sitt innehåll
- gas med sitt innehåll

Alla dessa tre flöden påverkar scenarieosäkerheten. Vi har redan varit inne
på två förhållanden i anslutning till detta (stora mängder saltvatten in i
systemet samt stora mängder rörelseenergi i samband med jordskalv). Det-
ta är olika typer av scenarieof.äkerheter som man måste utvärdera. Jag
har antytt hur man skall klara av en sådan utvärdering, nämligen genom
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generering av alternativa scenarier med systemets aktörer. Detta är en
viktig punkt att diskutera här.

De andra två punkterna rör själva systemet. Det är modellosäkerheter
och dessa kan vara av två olika slag. Vi kan ha bortsett från en del relatio-
ner och det kan även vara så att vi har felaktiga relationer mellan olika
element i systemet. Som ett exempel kan man ta den diskussion som man
haft flera år om Darcy's lag och dess tillämplighet. Det finns en risk att sy-
stemet inte ser ut som lagen säger utan att vi istället har "motorvägar,
90 km/h vägar, 70 km/h vägar och 50 km/h vägar" for vattnet och inte en ho-
mogen strömning som Darcy's lag förutsätter. För att hantera sådana frågor
så är det validering genom forskarsamhället som gäller.

Den tredje typen av osäkerheter är paremeterosäkerheter. Det är kanske
den mest okontroversiella typen av osäkerheter. Det kan gälla t.ex. svårig-
heter att mäta vissa parametrar tillräckligt noggrant. Ett sätt för system-
analytikern att hantera detta är att göra Monte Carlo beräkningar med Pro-
babilistic Safety Analysis Models och efter vad jag förstår så pågår sådana
arbeten både hos SKB och SKI.

Vad jag säger här följer ganska nära vad Kjell Andersson tog upp i sitt
inledningsanförande i tisdags kväll. Han har också tagit med scenariemo-
dellerna och därefter en konsekvensanalys. Han har även antytt hur man
kan hantera osäkerheter vad gäller scenarier och modeller.

Vad gäller det andra perspektivet, dvs processerna, så kan vi - för att få
igång diskussionen - använda denna lista över lärprocesser som föreslagits i
litteraturen. Listan är hämtad från en artikel från HASA (International In-
stitute for Applied Systems Analysis, Wien) och den ger fem exempel där
man genomfört olika typer av undersökningar på miljöområdet.

- Environmental Impact Assessment
* Identify and predict the impact
Detta är det normala och förhärskande sättet att hantera sådana här pro-
blem och det är det sätt som vi tänker mest på i vårt systemanalysarbete.

- Adaptive Environmental Assessment and Management
* Brigde gaps in knowledge and perspectives between experts,

scientists, decision-makers and citizens in complex environmental
management problems.

Även här tar man modeller till hjälp men man försöker utnyttja dem på
ett interaktivt sätt. Frågan är om vi kan göra det i vårt arbete här.

• Environmental Management Teaching and Training Games
* Färdigt datorprogram som kan köras t.ex. på persondator med

deltagare från myndigheter etc.

- Decision Support Systems
* Detta är vad vi kallar expertsystem
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- Policy Exercise Concepts
* Detta är en form av "future history writing". Man försöker skriva

framtida överraskningsfulla scenarier.
Man arbetar med vetenskapsmän, poilcy-makers och "stake-holders".

Detta är exempel på hur man försökt hantera lärprocessen. I samtliga
exempel försöker man komma bort från det förhärskande sättet med stora
tjocka rapporter, som i färdigt skick presenteras för beslutfattare och för
dem som kommer att "träffas" av systemet. Då har man ett stort problem
kvar framför sig, nämligen att skapa trovärdighet för rapporten.

Jag föreslår att vi strukturerar vår diskussion ungefar så här:

- Scenarieosäkerhet
Taxonomi
Fullständighet
Processer

- Modellosäkerhet
First principle vs. parametrisering
Är valideringsprocessen tillräcklig?
Naturliga analogier

• Parameterosäkerhet
Behöver vår nuvarande metodik förbättras?

För att få igång diskussionen vad gäller scenarieosäkerhet har jag bett Kjell
Andersson ge en kort beskrivning av det arbete som man gör vid SKI för
närvarande.

K. Andersson
Först tänkte jag fylla på lite i anslutning till vad Clas-Otto Wene sade om
osäkerheter på olika nivåer. Vi kan snabbt konstatera att vad gäller para-
meternivån, så har vi analysmetoder. För modellnivån gäller den klassiska
vetenskapliga metodiken med teori och experiment. Jag vill bara peka på de
insatser som pågår på internationell nivå med HYDROCOIN-projektet
beträffande grundvattenmodeller. Ett annat stort samarbetsprojekt är
INTRAVAL och det av SSI ledda BIOMOVS på barriärsidan. I maj 1990
kommer vi att ha ett symposium "GEOVAL" här i Stockholm, organiserat av
SKI tillsammans med OECD/NEA. Symposiet kommer att bli ett slags ut-
värdering av den vetenskapliga kunskapsbasen vad gäller geosfärsmodeller
(hydrologi och transport).

Jag vill även sätta fingret på det som Ove Stephansson drog upp, nämligen
att ansträngningarna hittills har gällt grundvatten för sig och vissa andra
begränsade delar av hela systemet. Vi måste börja titta mer på kopplade
processer. Vi vet t.ex. att vi kommer att få värme, som produceras i förvaret
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och som också kommer att utgöra en drivande kraft, särskilt i början. Och vi
har de mer komplicerade termisk mekanisk-hydrologiska kopplingarna.

Vad gäller scenarie-nivån kan vi på nytt betrakta vårt förvar och påminna
oss något om vad som sagts de här dagarna. Saker kan tänkas komma att
hända. Man kan av olika anledningar komma att borra sig ned till förvaret.
Det kan hända kemiska processer i biosfären som påverkar grundvattnet
och omgivningen.

Vi har hört mycket om klimatvariationerna med något slags mönster men
också med stokastiska inslag och självfallet påverkar dessa betingelserna
för slutförvarssystemet. Ett intressant exempel är permafrost, där man som
ett resultat av nedträngande kyla och värme från förvaret kan få någon typ
av front genom geosfären.

Ett ytterligare exempel är Niklas Mörners tankar om nya sprickor som
skulle kunna uppkomma och gå genom förvaret strax efter en istid, som jag
uppfattat det, och kanske skada kapslar. Eller kanske är det så att sådana
sprickor, som andra hävdar, bara kan uppträda i sprickzoner eller förträdes-
vis i närheten av sådana.

En slutsats av allt detta är då att vi kan inte prediktera allt som kan kom-
ma att hända med slutförvaret. Hur gör vi då? Ja, en möjlighet vore kanske
att räkna stokastiskt på allt detta. Det finns de som försöker. Som Clas-Otto
Wene nämnde finns det en metod som går ut på att man med ansatta fördel-
ningsfunktioner på parametrar i systemet kan få ett utfall sannolikhet kon-
tra konsekvens. Man kan teoretiskt tänka sig att göra detta for hela syste-
ment med klimatvariationer och allt inlagt med vissa mönster men också
med stokastiska fördelningar. De som kommit längst med detta är väl
Department of Environment i Storbritannien. Vi tror inte så mycket på det
sättet att gå fram. Det blir för svårt modellmässigt och det kan bidra till att
förvirra begreppen för oss. En sak i sammanhanget är också att man på
detta sätt inte kan tackla modellosäkerheter, för de är vetenskapliga osä-
kerheter, som inte kan hanteras probabilistiskt. Men vad återstår då? Ja,
egentligen bara att göra en strukturerad analys av hela problemet. Kan vi
göra en sådan, så måste vi även kunna tillåta kvalitativa bedömningar. Det
går kanske lättare att förklara för breda grupper i samhället än en stor
modell, som skall beskriva alltihop. På så sätt kan man underlätta den
dialog som vi måste ha innan vi kommer fram till ett beslut om slutförvaret.

Detta var de utgångspunkter som vi hade när vi startade det här arbetet,
som jag nu kommer att säga några ord om. För SKls del är den långsiktiga
målsättningen med scenariearbetet att vi skall kunna definiera ett fåtal
konstruktionsstyrande scenarier, där kraftindustrin skall kunna visa att
man klarar att hålla sig strikt inom vissa kriterier som SSI ställer upp. Men
sedan kan det finnas ett antal restscenarier kvar, där man kan bli tvungen
att tillåta sig en något mindre strikt tillämpning av kriterierna. Det kan
vara scenarier med mycket låg sannolikhet men med mycket stora konse-
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kvenser, som kanske måste hanteras på ett annorlunda sätt. Det finns ju
egentligen ingen bestämd välutvecklad terminologi för det här kärnavfalls-
området. Inom reaktorområdet använder man begrepp som konstruktions-
styrande händelser, som en reaktor säkert måste motstå, och man talar om
rest-risker. Systemet skall på något sätt vara konstruerat så att man kan
leva även med rest-riskerna.

En annan målsättning är att man på lång sikt måste förankra ett komman-
de beslut om ett slutförvar hos experter, allmänhet och politiker.

Målsättningarna med det pågående projektet är något mer begränsade. Det
är en pilotstudie, som skall belysa om man kan komma fram med den meto-
dik som vi börjat med att använda. För vår del kommer den att ge underlag
för den säkerhetsanalys - Projekt 90 - som vi håller på med och som sktll ge
underlag för riktlinjer till SKB i början av 1990-talet. Jag tror också att
SKB kommer att använda resultatet av detta for sin säkerhetsanalys, även
om man från SKB betonat att man betraktar detta mera som en metodik-
studie.

Vilka har då deltagit i det arbete som hittills har gjorts. Det har varit folk
från SKI och SKB. Projektledare har varit Johan Andersson på SKI och
Torsten Eng på SKB. Vi har även haft SSI med, särskilt i en del som har
berört biosfärsdelen av scenarieutveckling. Nils Rydell, SKN, har även
deltagit i något möte. Sedan har vi haft en särskild expertgrupp på SKI
kopplad till Projekt-90, som deltagit i diskussionerna. Claes Thegerström
har varit med och en del konsulter. Totalt har ca 30 personer varit involve-
rade, även om det verkliga jobbet med att göra analysen och skriva den
rapport som kommer görs direkt på SSI och SKB.

Vi startade med att identifiera ca 150 olika typer av händelser - på engelska
brukar man tala om features, events and processes - som på något sätt
skulle kunna påverka säkerheten hos ett slutförvar.

I det jobbet lyckades man egentligen bara sortera ut ett relativt litet antal
som hade t.ex. väldigt låg sannolikhet eller låg risk. 70 av de här händelser-
na har gått till vad vi kallar "process-systemet", som är ett referensscenario
med systemet som det skulle se ut idag om man stoppade ned avfallet med
de normala processerna grundvattenflöde, intransport av korrosiva ämnen,
utlakning, transport genom buffert, geosfär och biosfär. Kvar har man fått
ett 50-tal typer av händelser, som man i sin tur strukturerat ned så man
fått ett hanterbart antal. Jag skall strax visa en lista på dessa.

Det kommer en rapport över detta arbete under hösten 1989. Inte minst
viktigt är dock kanske att hela arbetet är dokumenterat i en databas. Där
finns alla de 150 händelserna kort beskri' na. Man kan även härleda hur
man gjort i alla stegen för att komma fram till det hanterbara antal av 5-10
som nu finns. De som vi då har kvar är i väldigt stor utsträckning sådana
händelser som vi talat om på detta seminarium, såsom permafrost, glacia-
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tion etc. Det bör påpekas att detta inte är en slutlig lista över scenarier utan
snarare en startpunkt for ett ganska långvarigt arbete, som måste pågå
fram till beslutet. Vi har även kvar något som vi kallar isolerade scenarier,
som bl.a. innefattar mänskligt intrång. Knutet till detta arbete finns även
en del som gäller biosfären. De som närmast varit inblandade i den delen är
Gunnar Johansson, SSI, Sverker Nilsson, SKB och jag själv. Även den delen
av arbetet kommer att rapporteras under hösten 1989. Vill ni veta mer om
detta kan vi ta upp det under diskussionen.

Vad kommer nu att hända under 1990-talet som har påverkan på scenarie-
arbetet? Allra närmast i tiden kommer SKI att slutrapportera Projekt 90 i
början på 1991. Projekt 90 skall bl.a. resultera i en första omgång riktlinjer
för hur en säkerhetsrapport från SKB skall vara utformad. Detta kommer
att påverka det fortsatta arbetet under 90-talet. Därtill kommer den första
fasen av INTRAVAL att slutrapporteras. Vi förutser att SKB kommer att
presentera sin nya säkerhetsanalys SKB-91. Nästa fas blir sedan att SKB
kommer att lägga fram underlag för platsurval någon gång under den tids-
perioden. Vi vet också att SKB har långt avancerade planer på ett berglabo-
ratorium, som skall tas i drift 1993 eller 1994.

Jag nämnde att vi hittills varit ett 30-tal personer involverade i scenariear-
betet. Självfallet måste vi bredda expertisen inom alla de områden som är
aktuella i sammanhanget. För att få kommande beslut på något sätt föran-
krade måste vi i den fortsatta processen även involvera beslutsfattare, riks-
dags- och kommunpolitiker, opinionsgrupper och allmänheten.

Vi har inte bestämt oss för någon specifik plan beträffande former och tid-
plan for det fortsatta arbetet, men vi kan se att en fas av det bör genomföras
i anslutning till platsurvalet under 90-talet.

CO. Wene
Tack skall du ha! I anslutning till det sista du sade kan man naturligtvis
ställa sig frågan om formatet och tidpunkten när man skall vidga kretsen
till de personer som sitter här, till beslutsfattarna och till allmänheten.

L. Högberg
Jag vill gärna komplettera Kjell Anderssons framställning genom att be-
skriva hur vi försöker använda vår erfarenhet av reaktorsäkerhetsarbete i
samband med hantering av osäkerheter. I detta sammanhang pratar jag
mer i egenskap av systemanalytiker än som beslutsfattare.

När man arbetar med reaktorsäkerhet betraktar man ju bl.a. ett antal
händelser, som man erfarenhets- eller kunskapsmässigt kan säga inträffar,
med mycket stor säkerhet under en reaktors drifttid. De blir konstruktions-
styrande händelser. Man kan diskutera vad som skall ingå i den gruppen av
händelser och där låter man även drifterfarenheterna komma med i bilden.
Ni som varit med ett tag kan säkert erinra er att vi hade en stor debatt om
huruvida "det stora rörbrottet" kunde inträffa eller ej och om säkerhetssy-
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stemen i så fall var tillräckligt dimensionerade for att klara av ett sådant.
Samtidigt försummade man att tillräckligt beakta sädana faktorer som t.ex.
mänskligt felhandlande, som sedan legat bakom de haverier som förekom-
mit.

Vad jag vill säga med detta är att denna diskussion beträffande vilka scena-
rier som man skall ta hänsyn till är oerhört viktig för hela säkerhetsarbetet.
Vad vi talar om är en form av risk management. Som reaktorsäkerhetssidan
har utvecklats, har man haft en familj av konstruktionsstyrande scenarier,
för vilka man kan sätta ganska strikta stålskydds- och säkerhetskriterier.
Haveriet på Three Mile Island har påverkat reaktorsäkerhetsarbetet i flera
länder, däribland Sverige. I den första familjen konstruktionsstyrande
händelser hade man bara sådana saker som rörbrott, nätstörningar etc. Det
som låg utanför det området ansågs så osannolikt att man inte behövde
beakta det överhuvudtaget. Vad nu flera länder, däribland Sverige, under
80-talet infört är att man inkluderar även en rad andra svårare haverifall,
för vilka man också kräver en skyddsnivå. Den nivån behöver inte vara så
hög som för de "traditionella" händelserna, men man skall inte helt utesluta
dessa händelser, även om man inte behöver sätta sannolikhetssiffror på
dem. Här kräver man en annan skyddsnivå. Barriärer etc. skall hålla till en
viss del. I reaktorsäkerhetsarbetet har man kravet att max. 0.1 ck av härd-
ens innehåll av cesium får komma ut (räknat på markkontaminering, inte
på hälsorisk). Andra länder använder i stället kriteriet 1OB för hälsorisk.
Utanför detta finns ytterligare andra händelser, som t.ex. mycket stora
jordbävningar under de närmaste 20-30 åren. Våra reaktorer är inte dimen-
sionerade för att klara jordbävningar av magnitud 7-8, men det är inget
annat i samhället heller.

Mitt intryck är att detta kan vara ett mycket konstruktivt sätt att diskutera
en säkerhetsfilosofi, mycket bättre än det sätt som tillämpas mer formellt i
några andra länder och som går ut på att myndigheterna sätter upp en
uppsättning strikta kriterier, som skall vara mycket juridiskt hållbara. Det
arbetet görs då i en sluten myndighetsprocess. Sedan kommer sökanden in
med en "Environmental Impact Statement" som är riktad mot precis de
kriterierna, eftersom det är dessa man är lagligen skyldig att leva upp till,
och det kan bli tjocka packar med dokument. Därefter blir det svårt att föra
någon diskussion.

Från SKIs sida ser vi hela processen som ett kunskapssökande. Vi är ännu
inte klara med metodiksidan. Kjell Anderssons och mina inlägg här skall
uppfattas som diskussionsinlägg vad gäller metodutvecklingsarbetet for den
s.k. regulativa processen.

Detta seminariet har varit mycket intressant, för det har belyst ett antal
osäkerheter som kan behöva tas in. Clas-Otto Wenes strukturering av do
olika typerna av osäkerheter är mycket intressant. Mycket talar för att det
som vi har hört idag i strukturerad form kommer att matas in i scenariear-
betet. Sedan får vi fundera på om vi skall återkomma om ca 5 år i ett lik-
nande sammanhang, men då börja fokusera på beslutsprocessen.
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S. Bjur ström
Även jag tyckte att inledningen till denna session var särskilt intressant.
Jag vill fråga Clas-Otto Wene om en sak som jag tycker är viktig. Det gäller
punkten 2 i IIASA-tabellen, som handlade om att överbrygga synsätt och
annat mellan olika parter inblandade i processen. Har du något bra exempel
där man tillämpat detta och lyckats bygga upp en sådan trovärdighet?

CO. Wene
Det har tillämpats i Obergurglu. Jag skall erkänna att jag bara känner till
vad jag läst om detta. Där var det en process som pågick i ett eller ett par år
och gällde ett fall i en skidort. Orten började utvecklas med skidliftar och en
växande turistindustri, som började hota själva förutsättningarna for turist-
industrin. Det uppstod våldsamma konflikter mellan myndigheter och olika
intressenter i kommunen. Analysgruppen gick in med sina modeller och
beskrev möjliga konsekvenser av olika åtgärder. Sedan genererade man
tillsammans med intressenterna i systemet ("The stakeholders") olika sce-
narier. Då fick man en förståelse för att det fanns gemensamma intressen
och man hittade en "kontraktszon" mellan de olika deltagarna. Så småning-
om kom man fram till en lösning. Det intressanta med det arbetet är också
att det följdes upp fem år senare och man kunde då konstatera att man fått
en positiv effekt inte bara på papperet utan även i verkligheten. Det här
finns dokumenterat och utgör ett exempel som kanske kan vara värt att
studera närmare.

L. Nordström
Som gammal tekniker med teknikerbanan bakom sig blir man ohjälpligt
något mer filosofisk. Jag skall inte uppträda som filosof eller kunskapsteore-
tiker, men jag noterar väldigt starkt att jag tycker att jag nästan har upp-
levt det här förut.

Vad vi har är ett oerhört komplicerat projekt. Låt oss se hur processen går
till. Från början har man ett avancerat förslag för att lösa ett problem. Man
har en industripart, en myndighetspart, en politikcrgrupp, konsulter, for-
skare. De analyserar det hela och delar upp arbetet. Man kör igång, kanske
lite försiktigt till att börja med. Så kommer man till svårigheter. Det rap-
porteras t.ex. från en konsult att detta är mycket svårare än vad vi trodde
från början. Det är mycket sällan en konsult säger: "Det här går inte!" I
stället säger han att det är mer komplicerat än man trodde. Man behöver
genomföra mycket djupare studier och behöver mera pengar. Det blir förse-
ningar och det leder till påfrestningar. Man rapporterar till politikernivån
att det är ingen fara. Det här skall ändå kunna genomföras även om det
kommer att ta lite längre tid och bli dyrare.

Sedan bygger man upp stora system, som man analyserar. Och nu blir jag
lite filosofisk! Då bortser man från vad vi måste erkänna är ett faktum,
nämligen att det finns genuina osäkerheter. Det kanske är en av de erfaren-
heter man skall ta till sig från kaos-forskningen. Det finns problem som inte
går att lösa.
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Då har man genuina problem. När sådana dyker upp hos en forskare eller
konsult brukar denne som regel inte säga att detta är en genuin osäkerhet
utan i stället efterlysa mer material, mer avancerade modeller etc. När
modellerna inte fungerar särskilt bra, sätter man in filter och så småning-
om kommer man fram till något som man tycker är presentabelt. Det är
sällan eller aldrig som ett så här stort, komplicerat projekt under denna
utvecklingsfas kommer till det stadiet att man säger nej, vi skall ge upp, vi
tar ett annat alternativ. Det skulle innebära ett nederlag för både forskare,
konsulter och myndigheter.

När man sedan till slut kommer till förverkligandet, kan det bli en ren
katastrof. Då förstår ni vad jag pratar om. Stridsflygplanet JAS!

R. Eriksson
Jag vill ställa en fråga till Kjell Andersson m.fl. För några år sedan trodde
man att man var på god väg att lära sig att göra goda långtidsprognoser för
vädret. Men sedan visade det sig att det inte gick så bra som man hoppats,
därför att flera faktorer var i stort sett omöjliga att beräkna. Här sysslar vi
nu med problem som involverar vädret plus en massa andra saker i tusen-
tals år framåt. Jag undrar då om man kan komma ned till ett antal scena-
rier som är tillräckligt litet för att vara hanterbart och ändå behålla den
vetenskapliga stringensen.

K. Andersson
Det var en av utgångspunkterna för mitt tidigare inlägg att vi inser att hela
systemet går inte att prediktera. Man måste därför ha en något annorlunda
inställning. Man måste ha en strukturerad metodik för att nå fram till det
fåtal scenarier som är hanterbart och samtidigt har en sådan spännvidd att
man kan säga att man på slutet har täckt in olika andra möjligheter, som
man inte analyserat i detalj på samma sätt.

N. Rydell
För mig har det alltid framstått att förvaring på stort djup i berggrunden är
ett sätt att jämna ut eller eliminera effekten av sådana här osäkerheter. Ett
exempel där det tycks råda en viss enighet bland meteorologer, glaciologer
etc. gäller klimatutvecklingen framöver, som vi behandlade igår. Vi går mot
en liten istid om ca 5 000 år, en något större om ca 20 000 år och en fullt
utvecklad nedisning om ca 60 000 år. Självklart är detaljerna i detta lika
osäkra som detaljerna i en långtidsprognos för vädret. Men en konsekvens
av detta är att vi får räkna med att vi kan få långa perioder med arktiskt
klimat utan något istäcke, vi får en permafrost liksom man idag har i Sibi-
rien. Poängen med den djupa förvaringen är att oavsett detaljerna kan vi
ändå göra en hygglig kalkyl och jämföra med mätdata från tundraområden
beträffande hur djupt ned permafrosten tränger. Det räcker kanske då för
oss att gå med en viss säkerhetsmarginal under den nivån och sedan kan vi
strunta i att det finns en viss osäkerhet i scenariet. Detsamma kan gälla
många andra händelser. Precisa detaljer om vad som sker på jorden - t.ex.
föroreningen av grundvattnet - kan vi inte heller komma åt i detalj, men
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genom att lägga oss med tillräcklig skyddsmarginal nere i berget, så jämnar
vi ut osäkerheten och kommer ned till en hanterbar osäkerhet.

L. Högberg
I scenarie-tekniken försöker man - så långt man kan - att identifiera var det
finns genuina osäkerheter och sedan se om man kan välja systemutform-
ningar, som tar hänsyn till dessa genuina osäkerheter, som vi inte kan lösa
upp. Lars Nordströms eget förslag från igår om att förbränna plutoniet i
särskilda reaktorer, så att vi inte längre skulle behöva bekymra oss om den
stora genuina osäkerheten som finns om utvecklingen efter nästa istid även
djupt nere i geosfären, är ett sådant sätt att arbeta med scenarier. Man
kommer aldrig att kunna göra anspråk på 100% fullstänuighet i sådana
sammanhang, men vi har ett moraliskt ansvar att göra det bästa vi kan på
nuvarande kunskapsnivå.

Det ligger också i denna teknik att sortera ut ett mindre antal konstruk-
tionsstyrande fall eller scenarier och att se till att dessa innefattar ett stort
antal tänkbara händelsesekvenser (värre än så kan det inte bli). På reaktor-
säkerhetssidan kan det bli så, att man som konstruktionsstyrande händel-
sesekvens specificerar en händelsesekvens som i sig är rätt osannolik att
den någonsin inträffar. Men den är bra att ha för ingenjörerna att konstru-
era mot, för på så sätt tas ett stort antal variationer om hand.

S. Bjurström
Jag vill ställa en fråga med anledning av Lars Nordströms påstående att
detta är ett oerhört komplicerat problem och man måste inse att man stöter
på genuina problem, som man inte kan lösa.

Avfallsfbrvaringen är ju tekniskt sett ganska enkel. Svårigheten ligger i
bevissituationen. Min fråga till forskarna är följande: "Är Lars Nordströms
påstående korrekt vad gäller de olika områdena?" Vi har ju hört Ingmar
Grenthe säga om en del kemifrågor att dessa frågor är förhållandevis trivia-
la, men det har inte tidigare funnits anledning att samla ihop kunskapen
kring detta. Jag vill alltså ha en belysning av hur komplicerad ni anser att
frågan är i förhållande till andra frågor som vi har i samhället.

C-O. Wene
Det gäller alltså vad som är kaos och vad som är förutsägbart.

P. Kågeson
Jag är till all lycka inte politiker men kanske ändå politikerna så närståen-
de att jag kan föreställa mig ungefär hur politiker, som varit närvarande
här, skulle reagerat inför den mängd av information och den osäkerhet som
kommer fram i stort och smått.

Vad man då som lekman längtar efter är en metodik som kan sammanfatta
kunskapsläget och göra det begripligt för lekmän och politiker. Jag har
suttit och lyssnat med stort intresse under de här dagarna och försökt fun-
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dera om händelseträdsmetodiken, som man använt på reaktorsäkerhets-
området, skulle kunna vara ett hanterligt hjälpmedel för oss som ej är fack-
män. Fördelarna med detta skulle vara att det skulle tvinga vetenskaps-
männen och de som sysslar med utredningarna att välja bort det som Clas-
Otto Wene kallade brus och bestämma sig för ett begränsat antal paramet-
rar, som är tillräckligt intressanta för att de skall få vara med i händelse-
trädet. Man måste då givetvis motivera varför man klassar visst material
som brus.

Man skulle genom händelseträdsmetodiken få ett begrepp om storleksord-
ningen av tänkbara utsläpp vid olika tidpunkter, vilket då skulle ge politi-
kern något slags inblick i var någonstans (dvs inom vilken tidsrymd) som
detta skulle kunna utgöra ett potentiellt hot mot biosfären. Det kan ha sin
betydelse för den politiker som vill övertyga dem som vaktar berg på olika
håll i landet, att det kanske inte är de första hundra åren som utgör det
stora problemet. Det kanske heller inte är tiden bortom nästa istid. En del
av vad som sagts här har fått mig att tro att det inte är där, som problemen
ligger, utan snarare i perspektivet tusentals och tiotusentals år.

Nu säger Kjell Andersson att modellosäkerheten är stor. Han nämnde inte
händelseträdsmetodiken som sådan, men jag förmodar att om man pekar ut
att modellosäkerheten är så stor att man inte anser sig kunna prediktera
någonting, så kunde det vara ett skäl mot att överhuvudtaget försöka för-
enkla genom att använda en sådan metodik. I så fall blir slutsatsen - vad
jag kan förstå - att kan man inte prediktera så kan man heller inte påstå att
det här konceptet fungerar. Det skulle i så fall vara ett potentiellt under-
kännande av hela KBS 3-metoden.

Nils Rydell hade ju en helt annan inställning, som mycket klart kontraste-
rade till det som Kjel' Andersson sade. Rydell menade att man faktiskt mer
eller mindre kan välja bort en hel del händelser och betrakta dessa som
mindre relevanta. T.ex. kan man lägga förvaret så djupt att man undviker
permafrost. Det är intressant för en iakttagare av den här diskussionen att
se att det finns ett vitt fält av synpunkter i det här avseendet.

Till de frågor som politiker måste ta ställning till hör allt ifrån om 1.9 öre/
kWh är en relevant nivå (vilket man med jämna mellanrum tar ställning
till) till vilka FoU-områden som skall prioriteras. Då kommer frågan in om
det är ett näraliggande eller ett mycket avlägset hot som vi skall lägga
tyngdpunkten på. Skall vi koncentera oss på perioden fram till nästa istid?
Skall vi "välja bort" en del av det som ligger på andra sidan en kommande
istid?

Till detta hör även frågan hur man skall se på produktionen av kärnkrafts-
avfall. Många har helt enkelt konstaterat att vi har avfall och det måste vi
ta hand om. Det är en riktig inställning, men vi har i viss mån en valfrihet
beträffande det avfall som ännu inte har producerats. Där tror jag politiker
skulle ha stor nytta av händelseträdsmetodiken, även om den rymmer ett
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stort mått av osäkerhet och varje gren på trädet får utnyttjas i form av
"intervall", som ger osäkerheten for den parameter som grenen i fråga illu-
strerar. Om man utnyttjar en sådan metodik för att göra detta begripligt, så
måste den omprövas med jämna mellanrum. Det kan ju tillkomma informa-
tion, som gör att man vill såga av en del grenar på trädet och kanske sätta
dit nya.

Jag efterlyser alltså något slag av sammanfattning som gör det lättare att
förstå svårigheterna och osäkerheten i det fortsätta arbetet.

CO. Wene
Det är ett intressant informationsfilter som du föreslår. Jag tror att man
måste fundera i den riktningen.

J. Miettinen
Beträffande de osäkerheter som finns tror jag att de tekniskt/vetenskapliga
är de som kan studeras. Därför behärskar man de osäkerheterna bättre än
de som har med mänskliga faktorer att göra. De senare kan man inte på
samma sätt studera i förväg. Vi har en erfarenhet av underjordiska struktu-
rer från Egypten och Kina t.ex. De har alla - möjligen med ett undantag -
blivit plundrade. Det senaste exemplet är den gamla kejsarinnan i Kina,
som begravdes omkring 1908. Hon hade 6 000 äkta pärlor i sin kostym.
Graven stängdes med en granitdörr som vägde ca 100 ton. Den graven
plundrades år 1926 av den lokale fältherren, som helt enkelt sprängde dörren.

Vårt slutförvar innehåller också många värdefulla saker. Plutoniet och
uranet är kanske de värdefullaste ämnena, men de är samtidigt de som är
mest svårhanterliga för rövarna. Det som troligen är mest intressant är
kopparkapslarna. Dessa kan (bakom skydd naturligvis) tömmas t.ex. i hålen
där kapslarna legat och 5 000 ton ren koppar kan bli tillgängligt. Kopparpri-
set stiger for varje dag som går, så i framtiden kan det bli en mycket värde-
full metall. Där har man alltså två krav som står mot varandra. Dels måste
man göra förrådet relativt lätt att "besöka" för framtida generationer, så att
de på lagligt sätt kan utnyttja materialet om de så vill. Dels måste man göra
förvaret obeträdbart för rövare. Detta innebär en svårighet. Endast om
ordningen i samhället förloras blir risken stor, men ordningen kan alltså
förloras. Vi kanske har god stablilitet i samhället här i Norden, men mitt
exempel från Kina visar att så inte alltid är fallet.

CO. Wene
Detta är ett exempel på mänskligt intrång, som du tar upp.

C. Thegerström
Jag vill anknyta till Per Kågesons inlägg om politikernas och allmänhetens
behov av att så tidigt som möjligt få detta presenterat för sig på ett begrip-
ligt sätt. Han tog upp händelseträd, men jag tänkte nämna att den scenarie-
teknik som Kjell Andersson har beskrivit diskuteras väldigt mycket för
närvarande internationellt. Vi har sedan ett år tillbaka en referensgrupp på
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OECD, som diskuterar hur man använder den tekniken och hur man tilläm-
par den i de olika länderna. Sverige deltar aktivt i den diskussionen och
redovisar de resultat som Kjell Andersson har pratat om.

Egentligen är den systematik, som Kjell Andersson beskrev, framvuxen ur
händelseträdstekniken for reaktorena. I gruppen finns några experter från
Sandia National Laboratories, som också var med och utvecklade händelse-
trädstekniken. Anpassning har gjorts till den speciella situation som gäller
för ett slutförvar, som är ett mycket mer passivt system än reaktorerna.
Tidsskalan för händelser är helt annorlunda i de båda fallen. I reaktorer är
det ofta fråga om aktiva insatser av operatörer och av tekniska system i
sekund- till dygn-skala medan det i det passiva system som ett slutförvar
utgör är helt andra tidsskalor. Detta kan vara skälet till att Per Kågeson
inte kände igen den dräkt som Kjell Anderssons beskrivning av scenarietek-
niken för avfallsdeponering hade. Ett av huvudsyftena för vår arbetsgrupp
är att hjälpa medlemsländerna att ta fram en metodik som speciellt funge-
rar så väl som möjligt att tydligt och klart dokumentera vad man gjort. En
person som inte deltagit i arbetet skall kunna gå in och se hur man har gjort
och hur konsekvenserna blir av olika händelser.

Det är en av de viktigaste frågorna, detta att beslutsfattarna kan få något
slags uppfattning om vad riskerna egentligen är och hur man tänkt i hela
den komplicerade säkerhetsanalysen.

CO. Wene
Jag ser i talarlistan att diskussionen har ändrat karaktär jämfört med de
övriga sessionerna och det var väl kanske väntat. Men jag har nu på min
lista ingen enda av de inbjudna vetenskapsmännen. Diskussionen gäller ju
vad vetenskapsmännen fört in i processen, så detta förvånar mig lite, att jag
inte får någon reaktion från er. Två olika talare har pratat om kaosforsk-
ning. Vädersystemet är ett kaotiskt system men hur är det med klimatet?
Är klimatforskning också en form av kaosforskning t.ex.

P-E. Ahlström
Det här problemet att räkna ut hur det verkligen blir, att göra en prediktion
av det verkliga systemet, är det som är komplicerat. Det har man inte lyck-
ats med och det kommer man inte att lyckas med heller, därför att det for-
dras alltför mycket data för att göra en exakt prediktion med vanliga tekni-
ska nivåer. Därför måste man stänga in problemet och det är vad vi gjorde i
KBS-rapporterna. Vi stängde in problemen och sade oss att vi definierar ett
antal scenarier som representerar det värsta som kan hända och det gav då
vissa konsekvenser som ur strålskyddssynpunkt var obetydliga för omgiv-
ningen. Dessa rapporter granskades sedan på ett sätt som ni känner till.

Detta är inte den enda analysen som gjorts av ett slutförvar för högaktivt
avfall eller använt bränsle. Man har gjort en i Schweiz, som har granskats
under en treårsperiod. Man har i granskningen plockat in ytterligare scena-
rier, tittat på annan geologi etc. och slutsatserna är desamma.
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I somras rapporterade man i Madrid en stor studie som gjorts inom EG, om
slutförvaring av högaktivt avfallsglas i olika typer av geologier. Där har
man även plockat in andra scenarier och studerat konsekvenserna av det.
Slutsatserna är fortfarande de samma som i KBS 3.

I Finland har man gjort en oberoende analys, där man varierat scenarierna
från KBS 3.

Alla dessa övningarna övertygar mig om att - trots att det dykt upp nya
scenarier som inte exakt ryms inom de ramar som finns i KBS 3 - vi fortfa-
rande lyckats i vår avsikt att stänga in det värsta som kan hända, även om
systemen inte ser exakt likadana ut. När man analyserat de scenarier som
dykt upp under tiden och de som diskuteras här, kommer man fortfarande
att befinna sig inom de gamla gränserna. Men det intressanta, det viktiga
för oss, är att få veta lite mer om hur stora säkerhetsmarginaler vi har i de
här extremscenarierna. Vi nöjer oss inte med att veta var gränsen är. Vi vill
veta mer om säkerhetsmarginalerna, hur de är i de olika tidsskedena, så vi
har bättre underlag för säkerhetsredovisningen och licensieringen. Folk
kommer att vara intresserade av detta och därför måste vi utveckla den här
tekniken.

CO. Wene
En intressant fråga är förstås om det trots allt kan finnas överraskningar
runt hörnet.

L. Högberg
Det var intressant att notera Per Kågesons förslag om händelseträd som en
möjlig presentationsmetod för en lite bredare allmänhet. Men, som på-
pekats, kommer händelseträdsmetodiken på detta område att se ganska
annorlunda ut jämfört med reaktorsidan. I begreppet händelseträd ligger
att man måste starta från de händelser (scenarier) som träden skall växa
från. Det är en viktig punkt att diskutera.

När man bygger träden gäller det att se vilka händelser i övrigt (kopplade
effekter osv.) som verkligen kan ha betydelse för säkerheten. Där vet vi
mycket idag men det finns några saker som vi vill veta mer om, för att vara
bättre övertygade om dels vilka säkerhetsmarginaler vi har och dels att vi
inte har missat något beroende. Det finns många exempel från reaktor-
säkerhetsanalyser, där man missat beroenden, som man hittat först när
man gjort analyserna mer i detalj.

Men jag tror mycket på att detta kan bli ett sätt att kommunicera kring, att
visa att detta har vi beaktat och att for detta har vi det stödet etc. Det är ju
inga utanför specialisternas krets som kan bedöma om det "är rätt räknat",
men jag tror att det finns ett förtroende för att har vi väl formulerat proble-
met rätt så tror man på den vetenskapliga bevisföringen. Men däremot är
det viktigt att en vidare krets kan sätta sig in i vilka problem som är avkla-
rade och - grovt - vad säkerhetsmarginalen är. Det skall vi ta med oss häri-
från.
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G. Bengtsson
Jag tror att för mycket av resurserna vad gäller tänkande kring avfallsför-
varet ligger på att man diskuterar vad det finns för osäkerheter och försök
att nagla fast dessa. För lite av resurserna ägnas åt att diskutera vilka
osäkerheter som är acceptabla.

Lars Högberg sade att vi har ett moraliskt ansvar att göra det bästa vi kan
på nuvarande kunskapsnivå. Det är inte alls säkert att det resonemanget är
något som vinner allmänt gensvar. Det kan mycket väl vara så att Per
Kågesons idé, när folk tänkt igenom det hela, vinner lika mycket eller mer
genklang, nämligen att vi kanske kan strunta i vad som händer efter nästa
istid.

Det finns för lite ställningstagande från beslutsfattare när det gäller v°.d
som kan accepteras. Den nuvarande lagstiftningen säger att det skall vara
en metod som kan godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd. I realite-
ten betyder detta att man lämnat ansvaret för beslutsfattandet till de tek-
niska myndigheterna. Man har alltså förbigått den politiska debatt som bör
finnas och därför tycker jag att Kågesons inlägg är viktigt. Vi måste satsa
mycket mer på att förklara sammanhangen för icke-vetenskapliga intres-
senter och föra en bred debatt, som handlar om vad som kan godtas och vad
som inte kan godtas i fråga om osäkerheter.

K. Andersson
I den metodik vi använder, finns en möjlighet att utnyttja händelseträd, så
där kan vi gå Per Kågeson och Gunnar Bengtsson till mötes och se fram
emot många intressanta övningar framöver.

Sedan blev jag nog missuppfattad delvis, när jag sade att det finns osäker-
heter som gör att man inte kan prediktera hela systemet. Per Kågeson
uppfattade kanske att jag därmed menade modellosäkerheter av den typ
som vi diskuterade här i morse. Det finns sådana osäkerheter, men de tror
vi är lösbara. Jag syftade på scenarienivån, t.ex. på klimatvariationer under
mycket långa tidsperioder, som inte kan förutsägas i detalj.

N-A. Mörner
Det sades av Rydell att det finns en massa osäkerheter och det är bra att
man säger det. Han sade också att ett sätt att utjämna dessa osäkerheter är
att lägga materialet djupt, på 500 meter. Ja, det är bra om man ser det på
ena sättet. Men då måste man ju också säga att det är något tokigt i resone-
manget att förvaret skall vara slutet. Skall det bli en utjämnande effekt av
osäkerheter i framtiden så är det handlingsfrihet och skydd man behöver.
500 meter är OK, men tillslutningen är då olämplig. Just för utjämningen
skull behöver man i så fall vara där och kunna reparera och ta hand om de
variabler som skulle utjämnas. Har man kommit så långt i resonemanget så
finns det sedan variationer på hur man kan lägga avfallet.

Kågeson påpekade att om vi nu erkänner de här osäkerheterna, då är det
fråga även om avfallsproduktionen. Vi har avfallet och det försöker vi göra
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det bästa av. Det är en sak att försöka göra det bästa av det sämsta, men
om vi inte har klarat metoden eller har osäkerheter där, så har det vissa
effekter på vår rätt att producera mer avfall.

Ahlström sade att vi har studerat även det värsta fallet. Det tror jag inte att
vi har gjort. Jag hörde till min glädje att både Wene och Bergman i sina
summeringar - som jag uppfattade det - tog upp att vad som sagts här under
seminariet har givit nya aspekter och nya infallsvinklar, just för att analy-
sera och se om man behöver flytta gränsen. Men jag tror absolut inte - jag
blir t.o.m. chockerad när jag hör det sägas - att man fortfarande anser att
man har analyserat det värsta fallet. Det är ännu inte i tryck, även om det
kanske finns hopp om det.

N. Rydell
En sak som vi kanske glömt bort, men som har stor betydelse när man dis-
kuterar osäkerhet, är det som jag tror Curt Bergman tog upp redan i sitt
inledningsanförande och som även Gunnar Bengtsson berörde.

Man accepterar ju vissa risker här i samhället, vi talar om en risknivå på
106 per år. Det motsvarar en verksamhet som kostar 8 människor/år livet i
Sverige. Det är ungefär så många som dör av elektrisk ström bland allmän-
heten. Vi betraktar for den skull inte elektrisk ström som något livshotande,
for vi har lärt oss leva med den, men med skyddsföreskrifter. Detta är en
nivå som samhället kan hantera och som inte som betraktas som så allvar-
lig. Samma gräns används dels för lågdosstrålning (vad som är acceptabelt
för den s.k. kritiska gruppen) och dels för osannolika händelser som kan ha
stora konsekvenser. Man säger sig då att om en händelse har så låg fre-
kvens, är så osannolik, att man kan bedöma att risken är mindre än 106 (i
det här fallet innebär det att den skulle inträffa en gång per 2 miljoner år)
så har vi ändå nått en skyddsnivå som är god i förhållande till mycket an-
nat som samhället eftersträvar. Man skall komma ihåg detta, när Nils-Axel
Mörner pratar om värsta möjliga händelse. Den värsta möjliga händelsen
kanske man inte kan skydda sig emot, men om den är tillräckligt osannolik
skulle man heller inte behöva göra det.

P-E. Ahlström
Vad jag försökte säga var att när vi gjorde KBS-rapporterna så försökte vi
definiera ett "värsta scenario". Det gav mycket små konsekvenser. Jag tror
att de andra scenarier, som dykt upp under mellantiden, inklusive de som
presenterats här, ligger inom de ramar för konsekvenser som vi presentera-
de. Det pekar alla analyserna på. Spricka genom förvaret har t.ex. analyse-
rats i den finska analysen.

A. Björklund
Jag arbetar normalt inom miljöproblematik med sulfidleror, lantbrukets
dränering, utsläpp av metaller ur jorden m.m. och är van att titta på tiotals
ton med uran och annat som går ut i vattnet utan att någon ens lyfter på
axlarna för det.
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I denna diskussion, där jag själv fört fram salta vatten och gaser t.ex.,
känns det nog egentligen som att diskutera osannolikheter, om man tittar
på detta i relation till vad som håller på att ske i andra sammanhang.

J. Smellie
Jag vill fortsätta med något positivt. Cigar Lake igen. Jag skall berätta lite
mer i detalj om den. Här finns en uranmalm som är världens hittills största
uranmalm. Den är ungefär 300 m lång, 100 m bred, 20 m hög. Huvudsakligt
uranmineral är uraninit (kristallin U02). Den håller ungefär 15-16 % UO2.
Malmen har varit stabil i ca 1 800 miljoner år. Vatten har trängt genom
malmen och gör fortfarande så. Runt malmen finns en randzon en ler-rand-
zon. Det finns ingen kopparkapsel, det finns ingen järnkapsel, det finns
ingenting. Det finns helt enkelt malmen och en lerbarriär, som är lågkon-
duktiv. En randzon till som är vittrad sandsten, som är högkonduktiv. En
randzon av kiselrik cement som är lågkonduktiv. Ovanpå finns 450 m hög-
konduktiv sandsten med sprickor, genom vilka vatten tränger ned. Vatten
tränger ned genom hela formationen och genom malmen. Basement är upp-
sprucket under malmen. Basement är högkonduktiv, så det finns grundvat-
ten som tränger igenom hela sekvensen. Detta system har varit intakt i
bortåt 1 800 miljoner år. Så det finns hopp! Och, som sagt, det finns inget
bevis på markytan att denna malm finns på djupet.

En negativ sak! Det har aldrig varit något mänskligt intrång i formationen.
Det är ett helt naturligt system. Nu börjar vi att ta upp borrhål och att
sänka ned ett schakt, ja inte vi men det gruvbolag som sköter om det hela.
Nu har vi möjlighet att se hur vi kan påverka en naturlig situation. Jag tror
att ett sådant här naturligt system är ett av de bästa bevisen för framtiden.
Man kan modellera hur mycket som helst, men man kan aldrig prediktera
till 100%. Jag tror att svaret ligger i det här naturliga systemet.

E. Eriksson
Vi hörde kaosforskning nämnas. På sätt och vis är det väl ett modeord.
Kaosprocesser är en mycket alldaglig företeelse. Att halka på ett bananskal
är ett exempel på en kaotisk process. Den är helt oförberedd process med
helt oanade resultat. Systemet är mycket komplext. Vi har även betydligt
allvarligare exempel i form av bilolyckor m.m. Allt detta har vi emellertid
accepterat som risker i samhället som ingår i det allmänna medvetandet,
trots sin ohygglighet.

I jämförelse med människan som en del i ett kaotiskt system är ju slutförva-
ret ganska enkelt. Det kan ju inte vara så förfärligt svårt att konstruera
det, så att det blir betydligt säkrare än mycket annat. Vad som däremot är
ganska viktigt är att det försluts. Att ha en så kaotisk varelse som männi-
skan gående ovanpå förvaret med ständig tillgång till det, tycker jag är
ganska förfärligt att tänka sig.

T. Papp
Jag vill trycka på en sak som inte nämnts, och det är scenarieanalysernas
roll i förvarsutvecklingen och för forskningsprioriteringarna. Scenarieanaly-
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serna är inte bara till for att redovisa orn ett givet system är säkert och
acceptabelt från myndigheternas synpunkt utan har också bäring på forsk-
ningen. Det har att göra med det som Kjell Andersson nämnde, att i det här
samarbetet mellan SKI och SKB på scenarieutveckling trycker vi lite mer
på metodikutveckling. Skälet är att vi ofta delar upp scenarierna i en grupp
med globala externa scenarier, som så att säga är opåverkbara av platsval
och av vårt system, en annan grupp av scenarier som är bundna till vår
berggrund, till hur vi väljer platsen och till vad som är gynnsamt att välja
samt en ytterligare grupp av scenarier som är knutna till förvarssystemet,
barriärsystemen och vad som kan slå ut dessa. Det är just i detta senare
som vi väldigt mycket använder scenarieanalyser med åtföljande säkerhets-
analyser för att få fram en bild av hur viktig en parameter är om den "går
fel". Vilken betydelse har den för totala säkerheten? Kan man få fram att
den är viktig, så är det där som resurserna skall sättas in. Det blir en ut-
valsmetodik för prioriteringen.

CO. Wene
Men för att få acceptans, kanske man också måste använda den som en
kommunikationsteknik.

T. Papp
Nästa steg måste bli redovisningen utåt och att få acceptans för den.

E. Mattsson
Jag vill sammanfattningsvis säga att jag tycker vi har en bra metod att
förutse kopparkapselns korrosion även i det långa tidsperspektivet. Men det
förutsätts att man känner miljön kring kapseln, att man känner vattensam-
mansättningen. Det kan behövas en viss komplettering på korrosionsområ-
det, vad gäller risken för gropfrätningstendens. Men jag tror det är ett gan-
ska litet problem, som man kommer till rätta med. Man kan också behöva
justera utvärderingarna med hänsyn till de förändringar som kan komma
ifråga om miljön. Om man får en annan uppfattning om miljön runt kap-
seln, så kan man behöva komplettera och justera sina utvärderingar. Men
jag tror inte metoden är något problem, om man känner förutsättningarna
väl. Det är ungefär läget på korrosionsfronten.

CO. Wene
Det är glädjande att efterhand som sessionen pågick så fick vi inte bara
kontakter mellan "beslutsfattarna" längs lokalens kortsida utan även "dia-
gonala" kontakter mellan vetenskapsmän och beslutsfattare.

Det kanske är så - det kanske jag kan säga, eftersom jag ursprungligen är
kärnfysiker - att vi som vetenskapsmän gärna känner oss lite fumliga när vi
skall börja fundera över osäkerheter och policyanalys. Det kanske är någon-
ting som vi efterhand måste lära oss när vi går in i 90-talet.

Som avslutning kan man säga att det arbete som vi gör måste försiggå i "the
heroic mode".
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B15 Session 6: Sammanfattande slutsatser

1. Inledning

0. Söderberg (inledare)
Det här seminariet anordnas ju av KASAM och SKN gemensamt. Syftet
har varit att stimulera en diskussion och att - i idealfallet - komma till klar-
het om hur långt man är ense om att man har resp. inte har tillräckliga
kunskaper inom olika delområden för att ta hand om det utbrända kärn-
bränslet. Jag vill passa på att nämna att vi inom SKN även tagit initiativ
till en samhällsvetenskapligt inriktad forskning. Av särskilt intresse för
denna församling kan vara ett projekt som vi har i Göteborg vid statsveten-
skapliga institutionen, där man som en del gör en undersökning av vilka
naturvetenskapliga argument som används i den allmänna debatten
kring de här frågorna. Man gör en genomgång av debatt- och kulturartiklar.
Rapporten väntas om några månader.

Jag vill även knyta an till vad Kågeson sade i sitt inlägg, där han efterlyste
en typ av redogörelse som ger den politiska nivån insikter om vad tekniker
och forskare egentligen sysslar med, för detta är svårt att förstå - det kan
jag av egen erfarenhet intyga! Från SKN påpekade vi redan i vårt första
yttrande över SKBs forskningsprogram att det behövs en klarhet i fram-
ställningen betr. vad som menas med funktionsanalys och säkerhetsanalys.
Vi har också på olika sätt understrukit detta informationsbehov i flera
sammanhang mot bakgrund av att frågorna slutligen skall behandlas av
den politiska nivån. Vi driver själva ett internt projekt med arbetsnamnet
"Visualisering", dvs att göra synligt vad man sysslar med.

Detta som en bakgrund och för att ge lite perspektiv åt de mer naturveten-
skapliga frågor som detta seminarium ägnats åt.

SKN har skapats för att säkerställa att de krav som finns i lagstiftningen
betr. allsidighet i forskningen och alternativbredd i sökandet efter en lös-
ning verkligen blir en realitet. Jag kommer därför om en liten stund att
kommentera de två koncept som förts fram av Nils-Axel Mörner och Lars
Nordström.

Inledningsvis låter vi de olika sessionsordförandena sammanfatta den bild
de fått av våra överläggningar. Indelningen blir inte exakt enligt program-
met utan är snarare ämnesinriktad. Ingmar Grenthe börjar med kemi och
kapselmaterial. Efter hans presentation ges möjlighet för auditoriet att ge
kommentarer och kompletteringar.
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2. Kemi, kapselmaterial

/. Grentke (inledare)
Grundvatten infiltrerar berggrunden, förändrar sin kemiska sammansätt-
ning, når under sitt flödes väg förvaret för radioaktivt avfall och kommer så
småningom upp till markytan igen. Det finns ett antal kemiska processer,
som kommer att bestämma vad som kan hända i det systemet. Det är kemi-
ska processer som bestämmer grundvattnets kemiska sammansättning, som
förändras från det inflödande ytvattnet till det vatten som träffar på avfalls-
förvaret. Grundvattnets kemiska sammansättning kommer att ha betydelse
för korrosion av kapseln och upplösning av bränslet. Den har betydelse för
lösligheten av olika kemiska ämnen och även för de fördröjningsprocesser
som inträffar under passagen från förvaret upp till ytan.

I största allmänhet kan man konstatera att kemiska processer kan dimen-
sioneras av ett antal olika fenomen.

Det kan vara termodynamiska faktorer, som avgör om några kemiska
reaktioner överhuvudtaget kan ske. Det ger en utmärkt vägledning att
koncentrera forskning på de processer som är relevanta. Den andra typen
av dimensionerande faktorer är kinetiska, som avgör hur snabbt de möjli-
ga reaktionerna kan ske. Den tredje dimensionerande faktorn är den hast-
ighet med vilken specifika ämnen kan tillföras systemet med grundvatt-
net.

Vad vet vi då om kunskapsläget på dessa olika delområden? Mycket kort
kan man sammanfatta detta enligt följande:

Den kemiska termodynamiken är en gammal vetenskap. Teoribildning och
metodik är väl kända. Här finns ett antal kunskapsluckor inom olika delom-
råden, med dessa luckor gäller huvudsakligen datasidan. Man kan göra en
analogi med att det finns områden i naturen som inte är ordentligt kartera-
de, men det beror inte på brist på teodoliter utan på att man inte tagit sig
an jobbet.

På den kinetiska sidan finns också en någorlunda hygglig teoribildning. Den
är, enligt min bedömning, inte så god m inom termodynamiken. Här finns
ett område som är viktigt för den typ av problem vi diskuterar och det är
området ytprocesser, dvs heterogena processer som sker mellan grundvat-
ten och olika fasta ämnen. Det är ett aktuellt forskningsområde och det är
frontlinjeforskning. Där sker en snabb kunskapsuppbyggnad och vi kan för-
vänta oss en utbyggnad och en fördjupning av existerande teorier.

Vad gäller tillförsel av specifika ämnen konstaterar jag som kemist att detta
är hydrologernas bord!

Låt oss använda dessa principer för att ha en kortfattad diskussion eller en
"kemisk synpunkt" på frågan om öppet eller slutet förvar. Det öppna förva-
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ret måste - om det ligger på stort djup - konstrueras så att man pumpar
undan det grundvatten som rinner ner. Det innebär att man har en större
hydraulisk gradient, en större transport av ytvatten ned till de här djupen,
vilket i sin tur kommer att åstadkomma kemiska förändringar i omgivning-
en till bergförvaret. Detta är förhållanden som måste analyseras noga innan
man kan ta ställning till om det är en bra eller dålig idé att ha förvaret
öppet eller slutet.

En viktig punkt i våra diskussioner har varit att enkla system (idealisera-
de system) har vi kanske en hygglig förståelse av. Vi träffar i dessa och
många andra sammanhang som rör miljöproblem på behovet av att kom-
plettera kunskapen om komplexa system. Ett exempel som har belysts
här är läkning, dvs upplösning av använt bränsle. Roy Forsyth visade ju en
mycket illustrativ bild av hur komplext det använda bränslet ser ut.

Vi har också tidigare idag fatt en beskrivning av naturliga analogier, som
också är komplexa geokemiska system. Har vi möjlighet att utifrån våra
grundläggande kunskaper modellera den typen av system? För min del
bedömer jag att vi har en hyfsad förståelse av många detaljer och principer
för de komplexa systemen. Vad gäller den kvantitativa beskrivningen me-
nar jag att vi aldrig kommer att ha möjlighet att åstadkomma den i alla
detaljer. Jag tror heller inte att detta är nödvändigt. Det vore intressant att
höra andras synpunkter på detta! Vi har en viss förmåga att identifiera
styrande processer i de här sammansatta systemen.

Tidsberoende kemiska fenomen: Den viktigaste biten där är förändringar i
den vetenskapliga paradigmen och det kan man ju inte säga särskilt myckel
om. Inom det ytkemiska området kan man kanske förvänta sig en förän-
dring inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kemiska effekter på grundvattnet kan vara kopplade till processer som sker
på jordytan och till förändringar i hydrologin. Vi har diskuterat en del pro-
cesser av denna typ, t.ex. i samband med istider, och det påpekades från
geologerna möjligheten av intrusion av mycket salta vatten. Det har natur-
ligtvis väsentliga kemiska konsekvenser. Jag tycker mig också kunna kon-
statera att berget har en viss buffrande förmåga, dvs förmåga att utjämna
variationer i pH och redoxpotential, två parametrar som är mycket viktiga
för den kemiska förståelsen av systemen. Storleken av buffertkapaciteten
styrs delvis av kinetiska egenskaper hos systemet. Här vet vi inte så mycket
och framförallt är vi inte så särskilt bra på att kvantifiera. Jag tror att man
möjligen kan fastlägga en lägre gräns för buffertkapaciteten. Här vore det
också intressant att höra Era synpunkter.

Materialegenskaper har också diskuterats och då delvis med utgångspunkt
från kemisynpunkter. Valet av koppar har dikterats bl.a. av en önskan om
ett material som är stabilt och som ej kan reagera med vatten, som är den
dominerande komponenten i vårt grundvatten. Järn vet man reagerar med
vatten. Man kan också identifiera ett antal kemiska ämnen som är styrande
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för korrosionen. Allmänkorrosion - dot likformiga korrosionsangreppet - har
vi hyggliga kunskaper om, eftersom den styrs av de termodynamiska förhål-
landena. Beträffande den lokala korrosionen är det väl korrekt (Einar
Mattsson får bekräfta mig på den punkten) att säga att våra kunskaper är
sämre eftersom den styrs av kinetiska fenomen.

Vi har också diskuterat konstruktionsberoende korrosionsfenomen och
fenomen som är relaterade till yttre belastningar på de kapslar som an-
vänds. Rolf Sandström har diskuterat dels krypning och dels spänningskoi-
rosion. När det gäller materialegenskaper hoppas jag att Einar Mattsson
och Rolf Sandström kan ge oss kompletterande synpunkter.

E. Mattsson
När det gäller korrosion hos en kopparkapsel i det långa perspektivet har vi
utgått från de termodynamiska förutsättningarna. Har man valt koppar,
har man därmed valt en metall som inte kan reagera med så mycket. Den
kan oxideras av syre i den omgivande miljön och detta kan ske i början av
förvaret när man har en förhållandevis hög syrehalt i borrhålets omgivning,
men så småningom förbrukas det syret och redoxpotentialen sjunker. Då
inträder i stället en möjlighet att man skulle kunna få en reaktion med
sulfid som finns i grundvattnet. Dessa två reaktioner är de enda som i
praktiken spelar någon roll. Man kan beräkna angreppets medelstorlek
under även myc..2t långa tidsperioder, eftersom det bestäms av tillförseln
av syre och sulfid under de olika skedena. Man kan faktiskt beräkna den
tillförseln även under perioder på hundratusentals år och räkna om den i
avfrätt mängd från kopparkapseln. Man kommer då till en genomsnittlig
avfrätt kopparmängd på mindre än 1 mm på 1 miljon år under de betingel-
ser som vi fått beskrivna från geologer och hydrologer.

Man kan då fråga sig om detta angrepp är jämnt, dvs lika tjockt överallt,
eller finns det frätgropar som kan tränga djupare. Vi kan basera oss på
utseendet på angrepp på arkeologiska artefakter och på nativ koppar som
finns i naturen. Vi kommer till att gropfrätningstendensen inte är så stor
och i synnerhet är den väldigt liten, tror vi, under sulfidfasen, dvs under
senare delen av förvaret. Detta är i första hand en bedömning, men den är
föremål för kontroll genom lab-experiment. Vi har gjort inledande sådana
som bekräftar att gropfrätningstendensen i sulfidmiljö vid låga redoxpoten-
tialer är mycket liten. Dessa försök skall fortsätta så att vi får bättre bekräf-
telser.

Vad gäller spänningskorrosion så är det känt att koppar kan spricka genom
spänningskorrosion under vissa förutsättningar. För det första skall det
vara dragspänningar i materialet och det kan man ju inte undgå att få, men
det krävs också en viss kemisk miljö omkring kapseln. Det har gjorts omfat-
tande undersökningar av spänningskorrosionstendensen i England och där
har man funnit att det behövs nitrit i miljön. Man fick ingen spänningskor-
rosion överhuvudtaget vid nitrithalter under 53 mg/liter. I grundvattnet har
man avsevärt mycket lägre nitrithalter, det rör sig om bråkdelar av ett
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milligram per liter, kanske 0.1 mg/liter. Man ligger alltså väldigt långt
under gränsvärdet. Därför kan man praktiskt taget utesluta spänningskor-
rosionsrisken.

Alla dessa övervägande baseras på vissa förutsättningar om sammansätt-
ningen på det vatten som omger kapseln. Om man ändrar på dessa förut-
sättningar måste man kontrollera om värderingen fortfarande är riktig eller
behöver justeras. Om hydrologer och vattenkemister ändrar förutsättningar
så är en sådan kontroll nödvändig.

R. Sandström
Vi vet att kopparkapseln kommer att utsättas för långsam plastisk deforma-
tion, det som man kallar för krypning. Vi vet att med den nuvarande varian-
ten av syrefri koppar finns en påtaglig risk för att sprickbildning i kapseln
kan uppkomma, vilket ej är acceptabelt. Samtidigt vet vi att det finns goda
förutsättningar att välja ett något modifierat material som har helt tillfreds-
ställande krypegenskaper. Vi kan konstatera att här har vi ett område där
man behöver gå vidare och göra nya krypförsök för att verifiera att man får
fram ett bra material.

B. Allard
Det är viktigt att man gör den uppdelning som Grenthe gjort i termodyna-
mik och kinetik och betonar skillnaden mellan dessa båda. Termodynami-
ken talar inte bara om ifall en process kan ske, den talar även om riktning-
en på processen och vilket sluttillstånd man kan förvänta sig, och alltså hur
nära jämvikt man kommit i sluttillståndet. Jag håller helt med om att vår
kunskap om termodynamik är bra myckel bättre än om kinetik. Det är
svårare att mäta kinetiska data. Beträffande tidsaspekten gäller helt riktigt
att det är svårt att beskriva framtidens kemi, men - som Grenthe påpekade
- vi tror att vi känner till de kemiska nyckelparametrar som har störst bety-
delse, t.ex pH och redoxpotential.

3. Geologi

D. G. Gee (inledare)
Låt mig först tacka alla geovetarna här för gårdagens diskussion. Vi hade
en mycket konstruktiv och livlig debatt och jag tyckte vi kom fram till
många gemensamma slutsatser. Jag tror vi alla hade samma känsla av vårt
ansvar att utforska i vilken grad man kan lita på berget. Någon sade att
han inte litade så mycket på berget som på människor. Jag tror att vi alla
litar på berget inom vissa gränser och ramar, först och främst inom vissa
tidsramar. Jag tror också att vi alla är överens om att vi aldrig kan bygga
en absolut säker förvaring. Detta med absolut säkerhet har ingenting med
vår vetenskap att göra. Jag minns alltför väl för några år sedan när vi stod
mitt uppe i siljansdebatten och jag sade att det finns ingen risk att hitta
metan i kommersiella mängder i Siljan. Mina vänner sade till mig: Gå ut på
TV och säg till svenska folket att det finns absolut ingen risk att man skall
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hitta gas i Siljan! Naturligtvis kunde man inte göra ett sådant uttalande.
Men man tittade närmare på argumenteringen och kom fram till stora
brister. Vi kommer dock att forska fram ett mycket säkert förvar. Det här
innebär inte att vi är rädda för ett paradigmbyte. Naturligvis forskar vi för
att förbättra våra gemensamma kunskaper. Vad som var mycket bra i går
var att vi kom mycket närmare varandra vad gäller dessa gemensamma
kunskaper. Låt oss titta lite närmare på dessa i tur och ordning.

Vi har insett att de miljöer som vi undersöker idag kommer att förändras.
"The Past is the key to the Present - the key to the Future lies in the Past"
och vi kan titta framåt med detta i åtanke. Vi kan använda Milankovitch's
teori och konkludera att det är mycket sannolikt att vi kommer in i nya
istider av olika intensitet i framtiden. Deras cyklicitet är mycket väl etable-
rad. Om kanske ca 50 - 60 000 år - det tror jag de flesta är överens om -
kommer det att bli lika kallt som det var för 12 000 år sedan och stora gla-
ciärer kommer att täcka vårt land. Den här tidsramen är det viktigt att vi
kommer ihåg.

Milankovitch's astronomiska cykler påverkar klimatet. Vi vet också att
många andra faktorer spelar in, men att de troligen inte har så stor betydel-
se att de kommer att ändra bilden särskilt mycket.

Vi tog upp frågan om koldioxid. Vi vet att jordens befolkning har fördub-
blats under de senaste 40 åren. Vi vet att det är mycket sannolikt att vi
kommer att ha 10 miljarder invånare på jorden om ytterligare 40 år. Vi vet
att alla dessa skall ha mat och att de kommer att förbränna ved och kol, så
att koldioxidhalten kommer att fortsätta att öka. Allt detta kommer att ha
en lokal betydelse för klimat, turbulens etc i det kortare perspektivet men
kommer troligen inte att i större utsträckning påverka de långtidsprognoser
som vi gör i samband med förvaret.

Vi diskuterade olika aspekter av vad detta med en ny istid kan innebära.

Den ena aspekten var permafrost. Det finns mäktiga permafrostområden
kring Grönland där vi har en stabil ismassa, kanske ända ned till djup på
500 m. Men vi hörde från flera håll att så stora djup är osannolika i början
av den stora istiden men kan bli aktuella när man kommer ordentligt in i
nästa stora isperiod om säg 60 000 år.

Vi tittade närmare på erosion. Vi var överens om att erosionen utanför
fjällområdena har varit mycket obetydlig och troligen även kommer att bli
mycket obetydlig i de scenarier som vi studerar, även inkluderande den
stora istiden. Utanför fjällgränsen tränger erosionen ned i berggrunden
endast några meter eller kanske några tiotals meter.

Vi talade myc!;et om förkastningar. Vi vet att vi har ständiga små rörelser i
berggrunden t.o.m. nu. Vi har så pass sofistikerade mätmetoder, baserade
bl.a. på satelliter, att man kan dokumentera även mycket små rörelser. Men
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vi var alla överens om att det var for omkring 10 000 år sedan som vi verkli-
gen hade stora rörelser i skorpan, i vissa delar av landet i alla fall. Det här
med postglaciala förkastningar fokuserade vi diskussionen på rätt så myck-
et. Richtertal på 7-8 talade vi om och vi påpekade att för en anläggning på
markytan är sådana jordbävningar av mycket stor betydelse, men om an-
läggningen ligger på 500 m djup, så innebär det kanske richtertal på 3-4.
Jordbävningen har alltså på det djupet fortfarande en viss betydelse men
mycket mindre. Detta ger goda argument att placera förvaret en bra bit ned
i berget i stället för att ha det på ytan.

Vi talade om spänningsmätningar som kan hjälpa oss att välja områden och
att vi borde har mer information om spänningen i skorpan både lokalt och
regionalt. I samband med alla dessa förkastningar vore det intressant att se
i vilken grad vi kan bedöma att de unga förkastningarna följer de gamlas
spår, om de svaghetszoner som vi har i skorpan - etablerade för 600 miljoner
år sedan eller mer - är de som alltid kontrollerar de yngre rörelserna. Vi
kom fram till - tror jag - att de allra flesta ser ut som de fojjer de gamla
spåren, men det finns några som inte gör det. I vilken grad kan man
forska vidare i det här fältet? Det är viktigt att vi har bättre kontroll på just
detta område. Vi har väldokumenterade förkastningar uppe i Norrbotten. Vi
hörde en hel del om förkastningar av mindre storlek (från mer eller mindre
samma tid, 8 - 9 000 år sedan) i området här omkring Saltsjöbaden. Vi pra-
tade också om vissa andra förkastningar längre söderut. Det är viktigt att vi
fäster mer uppmärksamhet på det här och verkligen ser närmare på kor-
relation mellan äldre och yngre fenomen. För mig är det ytterst osannolikt
att en förkastning skulle gå genom förvaret. Jag skulle jämföra det med
Siljan-exemplet. Risken är jämförbar med risken att få gas i Siljan. Men
detta är bara min bedömning. Andra har andra bedömningar och det är
viktigt att vi ser hur långt vi kan gå för att få bättre klarhet.

Naturligtvis kom vi in på de hydrologiska förhållandena i samband med
smältning och framryckning av isen. De här scenarierna är många. Vi borde
studera dem mycket mera för att se vad de kan ge för förändringar i vatten-
sammansättningen. Det nämndes också tektoniska aspekter. Man kan få
övertryck och salt vatten kan tränga genom berget.

J. Lundqvist
Det där var en bra sammanfattning av vad vi kom fram till i går. Jag vill
bara komplettera på två punkter.

Vi är eniga om att vi kommer att få en ny istid, men har svårare att veta
vad den kommer att innebära egentligen. Hur långa tider kommer vi att ha
istäcke och hur långa tider kommer vi att ha isfritt trots att det är kallt, och
vad betyder detta för permafrosten? Vi geologer måste ha bättre kunskap
om hur en glaciation utvecklas. På vilket sätt börjar en nedisning och hur
läng tid varar den? Detta måste vi veta för att svara på de frågor som ställs
till oss.
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Den andra frågan gäller förkastningar. Niklas Mörner och jag hade ju en
diskussion om den frågan i går. Vi har kanske lite olika uppfattning i den
frågan fortfarande, men det är meningslöst att diskutera vidare när vi inte
har objektet framfor oss och kan studera det. Men låt oss acceptera Mörners
ståndpunkt och anta att han har rätt, även om jag inte anser att jag sett
några belägg för det. Det vore mycket intressant om det är så, men det
förändrar inte min grundsyn utan jag vill gärna instämma med Gees sam-
manfattning att det är ytterst osannolikt att sådana förkastningar skall
kunna ge några komplikationer i det här sammanhanget. Kanske uttryckte
jag mig lite hårt i går, men jag gläder mig att flera här har hållit med mig
när jag säger att jag betraktar människan som ett många gånger större
riskmoment än dessa förkastningar. Detta får vi kanske anledning att åter-
komma till lite senare under denna sammanfattningssession, och det är
egentligen inte min avdelning.

0. Stephansson
Jag skulle vilja göra ett tillägg till Gees sammanfattning om bergsspänning-
ar och om våra möjligheter att genom mätningar av dessa kunna peka ut en
lämplig plats för ett bergförvar. Det är inte bara bergsspänningar vi måste
ha en god uppfattning om, utan det är överhuvudtaget hela den tektoniska
bilden på förvaringsplatsen och i dess omgivning. Det är kombinationen av
spänningarna och av de rådande strukturerna som avgör om det är möjligt
eller ej att förlägga ett slutförvar till en given plats. Detta bör poängteras.

Vad sedan gäller pennafrosten och temperaturfäl tet i både närområdet och
mer globalt kring slutförvaret, vill jag än en gång upprepa det jag sade igår,
att vi har idag beräkningsmetoderna väl belagda och verifierade när det
gäller att beräkna temperaturfältet kring slutförvaret, under förutsättning
att vi får randvillkoren givna för oss. Jag ser att det blir mer och mer viktigt
att kvartärgeologer, klimatologer och glaciologer nu försöker göra den bästa
möjliga prediktering av de närmaste 60 - 70 000 åren och de olika stadier vi
kan förvänta oss. Den prediktering ni kan göra får sedan ligga till grund för
t.ex. beräkningen av temperaturfältet, vilket i sin tur har bäring på geo-
kemin, vilket i sin tur har bäring på kapseln och dess krypegenskaper. Det
är ni som är nyckelpersonerna just nu för att vi skall komma vidare!

N-A. Mörner
Det var bra det här med kvartärgeologer! Det tycker jag var intressant! Jag
vill bara komplettera med en sak till betr. större tektoniska bilder.

En av anledningarna till att det är så viktigt även med de små neotektoni-
ska rörelserna, som kan vara på några meter bara, är att de måste karteras
och studeras på ett speciellt sätt. Det går inte att sitta och titta på flygbilder
och det är ju så man hittills har tacklat de s.k. lämpliga förvaringsplatser-
na. Man har ofta satt detta i händerna på en urbergsgeolog och då får man
som resultat det storskaliga mönstret, vilket också är viktigt. Men - och
detta är finessen - man måste ut i fält och titta på detta och det krävs ett
kvartärgeologiskt öga för att identifiera dessa fenomen.
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0. Stephansson
Jag anser att kvartärgeologerna har en viktig roll att spela i det fortsatta
arbetet, men det är också viktigt att berggrundsgeologerna får ta hand om
sitt fack och reda ut den tektoniska situationen och de neotektoniska förhål-
landena.

4. Hydrologi

E. Eriksson (inledare)
Den session som jag ledde rörde sig över ganska begränsade områden. Det
var hydrokemi och naturliga analogier som behandlades.

Betr. hydrokemin så gäller att i SKBs program ingår ganska omfattande
kemiska analyser av vattenprover, lab-undersökningar av olika egenskaper
hos olika radioaktiva ämnen och fältundersökningar över transport av olika
ämnen i bergets spricksystem. Under vattnets flöde genom spricksystement
sker en utlösning av olika mineralbeståndsdelar, en process som kallas
kemisk vittring. Det järn som frigörs vid den processen tas om hand av
syrgas, dvs syre löst i vatten. Det leder då till att syrgasinnehållet i vattnet
minskar längs flödesvägen - i regel ned mot djupet. Så småningom blir detta
grundvatten helt syrgasfritt. Det inträffar redan relativt nära markytan
(några tiotal meter). Det betyder att den övervägande volymen av berg-
grundsvatten är syrgasfri. Det medför då att transportförmågan för en del
ämnen - bl.a. uran - i den syrgasfria vattenvolymen är praktiskt taget noll.
Men samtidigt ökar transportförmågan för andra ämnen, t.ex. för järn och
mangan. Ni som har sommarställen med usla brunnar är väl bekanta med
detta problem. Transporten av lösta ämnen i berget längs dessa sprickzoner
beror också i viss mån på graden av adsorption på sprickväggarna som
gäller för olika ämnen. Ett aktuellt exempel är sulfat i jord. Sulfat absorbe-
ras kraftigt i den övre delen av marken. Effekten blir precis som om ämnet i
fråga strömmade långsammare än vattnet. Sulfatet rör sig bara med en
tjugondel av vattnets hastighet. Denna typ av effekter är välkända och lätta
att kartlägga på laboratoriet. Det är en av de viktiga pusselbitarna i den
modell som visar olika ämnens rörelse i förhållande till grundvattnet.

En intressant sak som kom fram är att djupt grundvatten innehåller orga-
nisk substans. Dess ursprung är väl ännu tämligen okänt, men den organi-
ska substansen är viktig så tillvida att den förefaller kunna underlätta
transporten av en del tungmetaller. Det finns alla skäl att hålla den under
uppsikt och utforska vad det är for slags substans och dess effekt på tran-
sport av olika metaller.

Vi diskuterade även grundvattnets salthalt och att den kan variera betyd-
ligt. Einar Mattsson nämnde att under rådande förhållanden påverkar inte
salthalten korrosionen av koppar i någon större utsträckning. Det är först
när vattnet dessutom blir väldigt surt som den höjda salthalten får en större
effekt.
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Saltets inverkan på bentoniten är under utredning. Vi vet redan tidigare att
mineralämnen i bentonit kan flockas ut och krympa exempelvis, men detta
får vi efterhand veta mera om.

Vi fick en utförlig redogörelse för naturliga analogier, bl.a. vad gäller geo-
logiska urananrikningar, som tillkommit under förhållanden som liknar
dem man har runt ett slutförvar, dvs reducerande förhållanden och frånvaro
av syrgas. Dessa förhållanden har alltså förhindrat borttransporten av
uranet i den naturliga analogin. Vissa av analogierna har även fungerat
som en kärnreaktor för mycket länge sedan (säg 1 000 miljoner år sedan).
Vad som är intressant är att de långlivade isotoper som bildades kan stude-
ras och man kan se hur långt de lyckats ta sig från "reaktorhärden". Under-
sökningen av naturliga analogier förväntas ge information framförallt för
validering av modeller.

J. Lundqvist
Får jag komma tillbaka till glaciationer, närmare bestämt till frågan om
grundvattenförhållandena under en is. Som framkommit under våra dis-
kussioner, så ändras ju både strömningsförhållanden och kemi för vattnet i
berget totalt under en inlandsis när jordskorpan trycks ned. Underlaget
kanske delvis är fruset etc. Det är en viktig aspekt. För att kunna utreda
detta måste vi ha en god bild av hur stora de kommande inlandsisarna
förväntas bli. Hur påverkar de jordskorpan, hur långvariga blir de?

N-A. Mörner
Det är ett viktigt påpekande som Lundqvist gör. Det gäller dessutom inte
bara istider. Det räcker med en förändring av havsytan, eftersom det är en
deformation av geoidytan. Det är det som många av dessa effekterna av
istiderna också är. Det kommer alltså att bytas flödesriktningar. Jag tror
att i de flesta analyser som hydrologerna gör så är det väldigt mycket "stea-
dy flow", som man analyserar. Dessa variationer är viktiga att föra in, tror
jag.

K. Röshoff
Jag vill nämna ett tredje fall där samma situation kan inträffa. Vid seis-
misk aktivitet och jordbävningar är det mycket klart belagt att man får
kemiska förändringar i grundvattnet, förändringar som inte är reversibla.

K. Andersson
Grenthe lämnade en lucka i sin sammanfattning vad gäller de geohydrologi-
ska förhållandena på djupet, som ger förutsättningarna för alla de kemiska
processerna vid kapseln och i närområdet. Jag vill gärna försöka samman-
fatta fast jag ej är hydrolog av facket, så kanske andra kan instämma eller
protestera. Jag menar att vi idag har metoder och modeller för att få en bra
medel värdesmässig bild av flödet genom ett förvarsområde. Men att det
kommer att vara stora variationer på grund av att vattenströmningen sker i
spricksystem med stokastiskt fördelade egenskaper. Där behöver vi veta
mer, men här pågår stora forskningsprogram beträffande modeller både
nationellt och internationellt.
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Den andra delen skulle gälla det som Stephansson nämnde, alltså bergme-
kaniska och termomekaniska effekter på detta grundvattenflöde. Detta kan
också bli ett stort forskningsområde under den närmaste tiden.

L. Norberg
Mycket av diskussionen har gällt istider och glaciationer och jag har då
ställt mig frågan varför man inte tänker sig placera förvaret någonstans på
jorden där man inte behöver bry sig om dessa problem med sänkningar av
berggrunden, ändringar av vattenflöden etc. Det finns ju andra delar av vår
jord som inte alls har sådana problem. Har man aldrig diskuterat detta?
Visserligen är min grundinställning att varje land skall ta hand om sina
egna sopor, men om problemen är en magnitud större på ett ställe än på ett
annat, kan man kanske behöva tänka om.

N-A. Mörner
Det är intressant men samtidigt en förfärligt farlig väg att ens börja tänka i
sådana banor. Tag t.ex. Sahara, där finns öken, grundvattnet är lågt och däi-
bor inga människor. Det kan te sig lockande och förföriskt vid första ögon-
kastet, men man behöver ju inte mer än tänka efter lite grann, så är man
6 000 år tillbaka i tiden. Då fanns det stora sjöar där med krokodiler och
flodhästar, som är avbildade på väggmålningar från den tiden. Då ser man
vilka växlingar det är fråga om. Den situationen kan komma tillbaks för den
regionen. Visste man inte historien skulle man kanske lagt avfallet på den
mest olämpliga plats. Det är en mycket svår väg och jag rekommenderar
den inte.

D. G. Gee
Jag tror du har rätt men vi geologer har en tendens att se detta globalt.
Därför har man ett visst intresse att diskutera lösningar som "sub-seabed
disposal" för att se om det är en tänkbar väg. Eller att det finns andra delar
av världen (t.ex. Australien) som har betydligt bättre förutsättningar än vi.
Där får man t.ex. ingen nedisning under de närmaste 100 000 åren. Jag vill
inte sväva ut för långt, för naturligtvis skall vi fokusera på Sverige, men vi
bör beakta att kanske EG kommer att göra en samordning av sina intres-
sen, och kanske borde vi åtminstone inom Norden samordna våra intressen.
Men dessa frågor skall vi inte ta upp nu. Från geologernas synpunkt kan
man dock se vissa fördelar med sådana förslag.

E. Eriksson
Sahara var inget bra exempel, eftersom där ligger ett av de största grund-
vattenmagasinen i världen. Ingen kommer väl att föreslå Sahara. Men man
känner ju i alla fall ganska väl till berggrunden och vattenformationerna på
olika håll i världen.
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5. Människans intrång

C. Thegerström (inledare)
Vad betyder människan i det här sammanhanget, när vi väl har byggt vårt
förvar och låter tiden gå. Om vi tänker oss att vi har framtidens människa
här för ett tag, kan vi säga till honom att nu har vi byggt det här förvaret på
500 m djup. Det ligger i berget där ute i tallskogen. Och så säger vi att vi
har försökt göra vårt bästa och att vi bedömer att det är säkert. Nu måste vi
lämna dig med den här situationen. Då säger han: Vad är det du vill att jag
skall göra? Vi svarar att egentligen skall du inte behöva göra någonting,
men du bör se till att ingen kommer för nära avfallet, så att inte de barriä-
rer som vi byggt förstörs innan avfallet är ofarligt. Men för övrigt skall du
inte behöva bekymra dig om det här avfallet. Men du bör sätta dig in i vad
vi gjort, du bör läsa våra rapporter och du kanske t.o.m. bör veta att det
fanns några forskare som menade att det här kanske inte var den bästa
metoden.

Sen går vi vår väg och lämnar över detta liksom allt annat från farmors
gamla klocka till försurade sjöar till vår framtida människa, Då kan vi
fundera: Vad kommer nu att hända under de närmaste 300 - 3 000 genera-
tionerna? Det finns ett enkelt svar på det: Därom veta vi intet! Men vi kan
ändå - menar jag - göra något meningsfullt idag med tanke på detta med
mänskligt intrång, genom att redan nu systematiskt tänka igenom proble-
matiken.

Det första vi kan konstatera är att framtidens människa kan - förmodligen
och förhoppningsvis - få mer information, inte bara om avfallet utan över-
huvudtaget. Hon kan få en annan världsbild, se på saker och ting på ett helt
annat sätt. T.ex. kan hon medvetet besluta sig att göra något annat med
avfallet som finns i förvaret. Det är hennes eget ansvar i så fall, måste vi
konstatera.

Det andra som skulle kunna hända är att den framtida människan "glöm-
mer bort" vad vi sade. Informationen om avfallet, platsen etc. försvinner
efter ett antal generationer. I det läget kan vi få vad vi kallar "omedvetet
intrång". Någon kan - utan att veta vad som finns nere i berget - borra ett
hål, ta upp vatten, kanske t.o.m. träffa på avfallet, göra något med berget
överhuvudtaget, som kan störa barriärerna. Vi vill försöka få ett grepp om
vad risken för detta är och vad vi kan göra för att den risken skall bli så
liten som möjligt.

Vi kan först konstatera att för att ett sådant omedvetet intrång skall kunna
ske, måste framtidens människa ha misslyckats med att skatTa eller bibe-
hålla informationen om förvaret. Hon måste också ha misslyckats med att
detektera avfallet och platsen och i och med det att förstå vad det är fråga
om. Slutligen måste hon ha misslyckats med att vidta korrektiva åtgärder
om hon väl har trängt in i närheten av förvaret.
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Då kan man föra ett resonemang som säger att framtidens tekniska och
sociala utveckling kan antingen gå framåt, uppåt mot bättre teknik eller gå
bakåt mot sämre teknik och kunskap. Man kan vidare tänka sig att om man
nu får en positiv utveckling så har man rent tekniskt en större förmåga till
intrång. Det gäller trots allt avfall som ligger 500 m ned i berget; det är
ingenting man snubblar över. Det krävs en teknisk-industriell insats av
något slag innan man kominer ned till avfallet och allvarligt kan störa bar-
riärerna. Har man den tekniken, har man förmodligen även förmåga till
insikt och förmåga till korrektiva åtgärder.

Om det istället gått bakåt med utvecklingen har framtidens människa brist
på kunskap, insikt och metoder. Det borde betyda att man då inte heller har
så stora möjligheter att gå ned på stort djup i berggrunden. Man har åtmin-
stone en sämre förmåga till intrång, som allvarligt kan störa barriärerna.

Avslutningsvis vill jag komma tillbaka till dagens verklighet och vår gene-
ration. Vad är det vi själva skall göra, när vi nu planerar för förvaret? Jo, vi
skall tänka igenom denna del av problematiken, liksom andra delar, på ett
systematiskt sätt och vi skall i vår planering lägga in motåtgärder som
minskar både sannolikheten för att det blir ett intrång och konsekvens-
erna av ett intrång. Det kan vi göra antingen med hjälp av olika tekniska
åtgärder av typen att man anpassar aktivitetskoncentrationen i avfallet, att
man har inkapsling och strålskydd kring varje avfallspaket, att man har
barriärer som rimligtvis ger en signal till den som tränger in, att här finns
något som bör observeras. Det kan också vara själva förläggningsplatsen.
Där har vi ett exempel från den enda nu existerande avfallsanläggningen i
Sverige - jag menar SFR i Forsmark - där man från kraftindustrins sida valt
att lägga förvaret i berget men under havet. Detta bör avsevärt minska
sannolikheten - åtminstone under de närmaste tusentals åren - för att nå-
gon t.ex. borrar en brunn ner i förvaret och tar dricksvatten därifrån.

Den andra typen av motåtgärder man kan vidta är planeringsmässiga. Det
är den institutionella kontrollen, dvs samhällets medel att se till att ingen
individ ovetande eller avsiktligt går till platsen och stör vad vi har konstru-
erat. Man bör också se till att inga nu kända resurser finns i närheten av
förvaret. Vi kan säkert hitta ytterligare sådana motåtgärder.

J. Lundqvist
Jag är lite kritisk mot alla dessa resonemang som bygger på att framtids-
människan är lika ansvarskännande som vi som sitter här i salen. Vi proji-
cerar vår ansvarskänsla på dem, men vi skall inte alls vara övertygade om
att alla framtidsmänniskor kommer att vara sådana. Vi behöver bara se på
historien och på omvärlden. Det är minsann inte alltid de ansvarskännande
som styr här i världen, även om det ser relativt ljust ut för tillfället. Männi-
skan är i alla fall samma art med samma genuppsättning även under åtskil-
liga generationer framåt i tiden. Den synpunkten bör tas med i beräkningen
när man diskuterar åtkomligheten för ett förvar.
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B. Hubendick
I min framställning i går kväll visade jag att mänskligheten bedriver en
resurs- och miljöutarmning, som - i förening med befolkningsutvecklingen -
leder in i en ekologisk kris. I en sådan krissituation måste människors
ansträngningar riktas mot att klara grundläggande livsvillkor. Krissituatio-
nen kan t.o.m. leda till samhälleligt kaos och kollaps. Resursmässiga trång-
mål och samhällelig desorganisation lämnar då föga kraft över för sofistike-
rade tekniska omsorger. Utan att vilja ge någon tidtabell för en sådan ut-
veckling finns det skäl att anta att man inte på lång sikt kan bygga på
mänsklig kontroll. Det är viktigt att man är medveten om detta och tar
hänsyn till det.

N-A. Mörner
Jag återkommer till frågan om sluten eller öppen förvaring. En sluten för-
varing betyder ju att avfallet skall ned i backen, så att man inte skall kunna
komma åt det eller kontrollera det. Detta är den springande punkten vad
gäller osäkerheten, om man inte tror att man kan förlita sig på systemet.
Öppen förvaring är ett annat scenarium som bör tänkas igenom systema-
tiskt, vilket hittills inte gjorts. Där finns en hel skala av schatteringar.
Avfallet i ett öppet förvar behöver ju inte ligga öppet på markytan. Det kan
ligga på 500 m djup och kan vara nästan lika väl tillslutet som i det slutna
fallet, så att man hindrar intrång. Det är inte alls så - som Grenthe visade -
att om vi har öppen förvaring så ökar flödet genom pumpning. Det finns ju
variabler i det här, t.ex. DRD-metoden, utan att jag därför förespråkar den.
Men det är viktigt att man går igenom detta, för en filosofi kan vara att
söka ett låggradientsområde nära kusten, en annan kan vara att söka ett
högreliefsområde, där man skall få självdränering via artificella krosszoner.
Det finns ju ett helt batteri av scenarier i det här.

Vad jag då har fört fram är: Låt oss titta på det öppna förvaret också, vad
gäller för- och nackdelar! Det är ett attraktivt alternativ inte bara för de
"pessimistiska delarna" av avfallsfbrvaringen, utan även genom att det
lämnar utrymme för att ta till sig en positiv utveckling av nya tekniker, som
transmutering eller "plutoniumförbränning" enligt Lars Nordströms förslag.

L. Norberg
Oåtkomligt är ju inte säkert att det blir ändå i ett slutet förvar! Jag påmin-
ner mig att runt 1978-79 en kärnkraftvän sade mig att direktförvaring av
utbränt bränsle är totalt oansvarigt. Då skapar vi ju framtidens plutonium-
gruvor. Materialet är så värdefullt att det lönar sig att gräva fram det,
framhöll han.

En annan synpunkt som inte har belysts här är perioden fram till dess att
materialet hamnar i slutförvaret. Kommer det verkligen att hamna där?

En ytterligare fråga: Mina barn brukar inte vara så pigga på att följa mina
goda råd. Kommer nästa generation att vara pigg på att följa de goda råd
som dagens professorer har utdelat på detta seminarium?
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6. Utvärdering av osäkerheter

CO. Wene(inledare)
Grenthe började med att visa en bild av förvaret ur kemistens perspektiv.
Jag vill börja med att visa motsvarande bild ur systemanalytikerns perspek-
tiv. Jag ser förvaret som ett system med en systemgräns som t.ex. kan ut-
göras av bergsplinten, som begränsas av sprickzoner. Inne i plinten finns
systemet med de tre ingenjörsbarriärerna. Målet för systemet är att se till
att det inte kommer ut några farliga koncentrationer till biosfären.

Det finns - om jag har förstått diskussionen rätt - tre olika "hot" mot syste-
met, som kan flyta över systemgränsen. De är

- vatten
- energi (värme-, och rörelse-)
- geogas.

Det finns tre grupper av aktörer som är verksamma i granskningen av detta
systemet

- experter på teknik och naturvetenskap
- beslutsfattare
- representanter för övriga intressenter (allmänhet etc).

Det finns även en tidsaxel med i resonemanget. Efterhand som tiden går,
ökar osäkerheten angående vad som händer med förvaret.

Det finns två perspektiv i vilka systemet kan studeras. Det teknisk/veten-
skapliga och processperspektivet (inkluderande aktörerna i processen).
Hittills har vi varit duktiga vad gäller den teknisk/vetenskapliga utvärde-
ringen. Kunskap om den process som skall pågå mellan aktörerna har vi
först på senare år börjat bygga upp. Den teknisk/vetenskapliga delen går ut
på att designa ett system som gör att man får ofarliga koncentrationer i
biosfären av de radioaktiva ämnena, under hänsynstagande till osäkerhet.

Vi konstaterade att det finns tre olika typer av osäkerhet och att den kan-
ske mest svårhanterliga delen gäller scenarierna. Det är symptomatiskt att
väldigt mycket av vad vi diskuterat här på seminariet har gällt scenarierna,
dvs vad är det som kan pågå utanför systemet, som kan förändra mängden
eller sammansättningen av de tre "element" som kan passera över system-
gränsen och utgöra ett hot mot systemets integritet.

Det pågår en lovande utveckling av scenarieteknik. En utvecklingslinje
syftar till att systematisera scenariegenereringen, identifiera scenarier
förbundna med genuina osäkerheter, dvs osäkerheter som vi inte kan lösa
upp, och sedan studera robusta systemlösningar. Med robusta systemlös-
ningar menas sådana lösningar som så långt möjligt minskar effekterna av
de genuina osäkerheterna på förvarets funktion. Med en term lånad från
arbetet med reaktorsäkerhet kan man tala om "konstruktionsstyrande
scenarier".
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Vad gäller lärprocessen så är uppgiften där att hantera informationsflödet.
Vi fick där en del intressanta kommentarer. Det påpekades att det rör sig
om enorma mängder av information från många olika fack, som skall hållas
ihop och sammanstråla i ett sådant här projekt. Det gäller verkligen att inte
bara designa sitt tekniska system utan även designa informationsprocesser-
na. Det är en viktig uppgift vi har framför oss under 90-talet. Det har före-
slagits att "händelseträd" borde vara användbara i detta sammanhang. Det
är ett uppslag som är värt att fundera över.

I perspektivet av modellosäkerhet och scenarieosäkerhet kan man säga att
SKI och SSI har starkt processerna inom forskarsamhället för att validera
åtminstone några av modellerna. Det är väl INTRAVAL och BIOMOVS som
det gäller i första hand. Vi var överens om att det ännu återstår mycket att
göra vad gäller modellvalidering.

Ändå mer finns att göra vad gäller processerna för scenariegenerering. Det
gäller att mer och mer involvera aktörerna. Hur skall detta gå till och när
skall det ske, dvs med vilken "timing"? Det här första steget att ta med ana-
lytikerna och experterna har ju redan tagits, bl.a. kan detta seminarium ses
som ett led i en sådan process. Man kan fundera över hur man skall fortsät-
ta det arbetet. Det är inte säkert att man skall vara 60 personer i fortsätt-
ningen.

Nästa steg gäller att involvera beslutsfattare på både nationella och kom-
munala planet. Hur gör man det med tanke på att vi arbetar med en mate-
ria som är tekniskt ganska komplicerad?

Nästa steg åter är att ta med intressenterna överhuvudtaget, dvs de som
med ett målande amerikanskt uttryck kallas "stakeholders". Det är ju all-
mänheten och inte minst den allmänhet som bor i det område, där slutförva-
ret skall byggas. Den senare gruppen av allmänheten får då även ses som
representant för de "stakeholders" som ännu inte är födda.

Vad jag ser framför mig är ett stort jobb, som man har att utföra under
90-talet, att designa dessa trestegsprocesser.

0. Hörmander
Jag vill ta upp en av rubrikerna i Wenes framställning. Under lärprocesser
hade du en underrubrik om informationsflödet mellan aktörerna. Jag vill
peka på att aktörerna befinner sig i olika generationer. Det gäller att över-
föra kunskap och erfarenheter från den generation som startade det här en
gång, och som jag själv tillhör, till andra generationer. Vi är just nu i ett
skede där det sker en väldigt kraftig generationsväxling inom detta område.
Det gäller inte enbart att överföra kunskaper, utan man måste också i de
kommande generationerna ha förmåga att använda kunskaperna. Den
förmågan måste vara parad med en stark vilja att fullfölja systemet och
med att man har resurser och organisation för att göra det som vi nu före-
ställer oss skall göras. Man måste ha vad man sammanfattningsvis brukar
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kalla kompetens. Den måste man ha för att driva kärnkraftverken intill den
sista driftdagen och man måste ha den allt framgent för att ta hand om
följderna av kärnkraftsperioden, och då i detta sammanhang i första hand
for att förvara kärnavfallet på ett säkert sätt i ett slutförvar.

Hur man kan gardera sig for detta, kan jag inte svara på, men jag tror jag
får anledning att komma tillbaka till flera av er som sitter här under det
närmaste halvåret, eftersom jag är involverad i en utredning, som just skall
komma med synpunkter på detta problem. Hur bär man sig åt för att beva-
ra kompetensen tillräckligt länge i en verksamhetsgren som är under av-
veckling, men som samtidigt ställer mycket höga krav på kompetens?

S. Bjurström
Som representant för "avnämarsidan", som skall ta till sig vad som kommer
fram vid seminariet, skall jag ge några allmänna kommentarer med anled-
ning av att vi kommer att lämna in ett forskningsprogram om någon må-
nad. Först vill jag be Per Eric Ahlström ge en kort sammanfattning av sina
intryck från seminariet.

P-E. Ahlström
Jag har under de senaste 5-6 månaderna varit sysselsatt med att diskutera,
penetrera och författa det forskningsprogram, som vi på SKB skall lämna
ifrån oss om cirka tre veckor, så många av de frågeställningar som diskute-
rats här under dessa två dagar känner jag ju igen från de interna diskussio-
ner som vi haft i huset och med de konsulter som arbetar åt oss.

Jag vill nämna ett par punkter som jag tycker är speciellt intressanta i den
diskussion vi haft här, men först vill jag säga att det är väldigt värdefullt
att få den här breda kontakten med olika vetenskapsmän och den diskus-
sion som har varit, jag uppskattar den!

Det jag kanske tycker är mest intressant i diskussionen här är att det ver-
kar som man nu har möjlighet att formulera scenarierna lite bättre än vi
gjort i tidigare säkerhetsanalyser. Speciellt gäller detta för det scenarium
som ofta dyker upp såväl i våra diskussioner som i den allmänna debatten,
nämligen vad som händer under den kommande istiden. Man har nu bättre
underlag för att göra en ordentlig analys av det scenariet, som är mer rea-
listisk än den vi gjort tidigare. Om nu ordet realistisk kan användas i sam-
manhanget, vilket är något tveksamt ur min synpunkt sett. Trots allt kan
man nu göra en mer specifik analys av det scenariet.

Sen tycker jag att vi har funnit här att de processer som är involverade i
scenarierna är, åtminstone i någon mening, utvärderbara. Del är ingenting
som är av den karaktären att man måste säga att det här vet vi ingenting
om. På något sätt kan man "stänga in" fenomenen. Det finns en konsensus i
diskussionen om att det är möjligt att göra en analys av processerna.

Den tredje punkten jag vill trycka på är att jag tycker det var väldigt intres-
sant att höra den här genomgången och systematiseringen av mänskligt
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intrång, som Thegerström gjorde igår, baserad på det NEA-seminarium som
var i början av sommaren.

S. Bjurström
I slutet av september kommer vi alltså att lämna in vårt forskningspro-
gram. När man då hör alla uppslag som kommer fram här, så kan man
kanske tro att det programmet kommer att stå i kontrast till de idéer som
förts fram här. Ambitionen i det programmet är nämligen att driva ett hu-
vudalternativ ganska kraftfullt fram till mitten av 1990-talet, för att i så
fall vara klar över att ett principval kan ske, vad gäller metod. Vi tror det är
oerhört viktigt att man driver detta kraftfullt, så att man får goda forskare
att engagera sig. Då vill jag bara i den här församlingen varna för ett miss-
förstånd av denna vår ambition. Det är mycket viktigt för verksamheten att
man jobbar fram denna "spång" så att man får en bra avstamp för framti-
den. Men ett sådant angreppssätt innebär på intet sätt att man inte skulle
vara lyhörd för uppslag och idéer. Man måste ju inte nödvändigtvis i mitten
på 90-talet gå vidare på den vägen, men man kommer att ha en bra platt-
form för fortsättningen. Vi tror det är oerhört viktigt för saken att vi åstad-
kommer något bra under 90-talet.

Sen vill jag också från oss på SKB tacka KASAM och SKN för att ni har
ordnat det här mötet. Jag delar Per-Eric Ahlströms uppfattning att det varit
ett utomordentligt stimulerande möte för oss, inte minst vad gäller att
"bridge the gaps" vad gäller information och synsätt. Tack för det!

L. Norberg
Eftersom jag är ensam representant för folket här (alltså den ende riksdags-
ledamoten i församlingen), så vill jag komma med några folkliga synpunkt-
er.

Bakgrunden till ett seminarium som detta är naturligtvis helt och hållet
moralisk. Det är alltså frå^a om ansvar mot kommande generationer och
mot nu levande människor, som kan råka ut för risker i olika former på
grund av radioaktivitet och andra följder av den här verksamheten. Det är
viktigt att hålla fast vid detta att det är vårt moraliska ansvar som skall
leda oss. Vi i vårt parti brukar uttrycka detta som fyra krav

- solidaritet med djur och natur
- solidaritet med kommande generationer
- solidaritet med människor i vårt eget land
- solidaritet med andra folk.

Utifrån dessa krav vill jag försöka utvärdera vad som sagts på detta semi-
narium.

Vi har ju här sysslat med ett delproblem inom kärnbränslecykeln, nämligen
att ta hand om soporia. Där har Sverige visat ett betydande moraliskt
ansvarstagande. Det är första gången som man överhuvudtaget börjat fon-
dera pengar för att kommande generationer skall kunna ta hand om konse-
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kvenserna av vårt handlande. Detta är ett stort moraliskt framsteg, samti-
digt så har jag bl.a. i riksdagen sagt att moralen klickar en smula. Det är
alldeles för låga avgifter, man räknar med realränta, vilket man inte borde
göra. Räntan borde vara noll eller rentav negativ. Jag upplever det också
som ett stort moraliskt framsteg, det som David Gee sade för en stund se-
dan, att vi kan aldrig bygga ett helt säkert förvar. 1979 gick industrin ut
och sade att det kunde man göra. Det var ju det krav politikerna hade ställt.
Hade man haft moralisk integritet 1979 hade man klart sagt ifrån redan då
att något helt säkert förvar kan inte byggas. Nu har det sagts och det upp-
skattar jag!

Några sidoanmärkningar. Jag är bekymrad över vad jag nyss hörde att SKI
och SKB driver gemensamma projekt, möjligen är även SSI med. Här finns
konsulter och professorer som arbetar åt än den ena och än den andra. Vi
har ett socialt system bakom den här verksamheten som ger mig en del
bekymmer. Vi riskerar alltså bristande integritet genom att lojaliteter rörs
samman. Man blir alltför enig och enighet garanterar inte alltid sanningen.
Det är också ett väldigt homogent system, t.ex. här i salen är det 54 män
och 3 kvinnor!

Slutligen: Det här slutförvaret är ett delproblem, där vi tror att vi tar ett
betydande moraliskt ansvar. Men detta gäller ett delproblem av totalproble-
met, nämligen kärnbränslecykeln. Min uppfattning är ju att denna cykel
totalt är en verksamhet som borde avskaffas. Jag är inte ensam om att
tycka så. I riksdagen finns det åtminstone 3 partier som ganska klart har
sagt att detta skall bort så fort som möjligt. Det finns också många i riksda-
gen (alltifrån socialdemokrater till folk i vårt parti) som menar att vi måste
halvera energiförbrukningen inom ett antal årtionden. Det borde vara mål-
sättningen. Det stora problemet är inte att vi har för lite energi utan att vi
använder för mycket energi. Jag tolkar Bengt Hubendicks uttalande om att
vi eroderar vår livsbas sa, att vi eroderar den i varje fall i vårt samhälle och
i det västerländska samhället genom att vi använder alldeles för mycket
energi.

Om energiförbrukningen skall minska, så menar jag att man borde börja
med att ta bort kärnkraften. Det skulle även minska det problem som vi
diskuterat här. Mängden avfall kan väsentligt reduceras på det viset.

0. Hörmander
Kort replik betr. Norbergs oro för myndigheterna!» samarbete med indu-
strin. En gemensam kunskapsbas kan vi bygga upp tillsammans med indu-
strin, men i tillämpningen av kunskaperna håller vi absolut på vår själv-
ständighet. Där har vi inget samrörf med industrin. På det sättet bevarar vi
vår integritet. Det är en väldigt viktig punkt for oss i hela vår verksamhet.

0. Söderberg
Jag sade inledningsvis att vi från SKNs sida kunde göra några r-fle.vior.sr
kring de koncept som Nordström och Mörner fört fram. Vi har som ev \ J-
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vuduppgifl att se till att allsidigheten i forskning och tänkande på det här
området främjas. Jag vill gärna att ni båda preciserar era idéer i skriftlig
form. Jag vill också erinra om att begreppet förslutbart mellanlager - eller
vad man vill kalla det - är ett tankeled som i många sammanhang har före-
kommit i SKNs arbete. Jag tänker t.ex. på WP-Cave-systemet och också på
det uttryckliga uppdraget till arbetsgruppen på KTH att försöka tänka i
sådana banor.

Det finns ett varningstecken också, som jag tycker vi alla bör ta med oss,
när man börjar föra diskussionen om stora alternativ. Det är viktigt att en
diskussion om alternativ till huvudalternativet inte leder till ren handlings-
förlamning. Det finns en risk att en sådan diskussion kan användas av både
administratörer och politiker som en ursäkt att inte göra något alls. Då tror
jag att man hamnar i stora svårigheter. Det gäller att finna en lämplig
balanspunkt här. Med den tidsplanering som finns i SKBs huvudalternativ,
som enligt nuvarande tidsplaner skulle börja byggas som en anläggning
från år 2010 och tas i bruk från år 2020, så finns det många tillfällen där
nya rön kan föranleda ändringar. Vi har ett finansieringssystem, som vi tror
är rimligt beräknat och som skapar resurser. Det är ju alldeles utmärkt om
vi inte behöver använda dem, men vi har det som en garanti.

7. Avslutning

C. Odhnoff
Innan detta seminarium går in i sitt slutförvar mellan pärmarna, vill jag
gärna tacka alla er som varit med här. Vi uppmanades av en av deltagarna
att sammanfatta kunskapsläget och göra det begripligt for specialister, för
en intresserad allmänhet, för politiker. Det där är väl en önskan som man
väldigt starkt känner efter att man fått alla dessa tankar sköljande över sig.
Vi har fått presenterat en kunskapsbas för förvaring av kärnavfall, som
skall ge villkoren för 1 000, 10 000, 100 000 år framåt. Clas-Otto Wene
talade inledningsvis om den kombinatoriska lavinen och om hur möjligheten
att hantera komplexiteten beror på vår förmåga att hantera flödet. Vi kan
särskilja meningsfulla signaler, som vi kan fånga upp med våra egna motta-
gare. Men resten är ett brus, som passerar förbi. Vi har väl känt bruset lite
starkare efter lunchen, men vi har väl också uppfattat olika signaler, be-
roende på att våra mottagare faktiskt är väldigt olika. Det har också känts i
diskussionen att man har fångat upp och kunnat ta till sig olika saker.

Vi har haft en enorm spännvidd i både rum och tid. Ömsom har vi vänt
tuben mot mikrovärlden och bergets kristaller, ömsom mot universum eller
åtminstone ut mot solsystemet. Vi har bollat med tidsramar. Gängse
skräckvisioner om växthuseffekt har fnysts bort som parenteser i istidernas
jämna lunk i takt med jordaxelns lutning och sommarsolståndets växlingar.

Några har sett människan som den stora risken i sammanhanget. Antingen
människan som rtått för ett intrång i ett slutförvar, mer eller mindre öppet,
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eller människan som i en nära framtid genom befolkningstillväxt och över-
utnyttjande av knappa resurser har blivit sin egen fiende. Det har framhål-
lits att mänskligheten måste överleva den närmaste framtiden for att isti-
den överhuvudtaget skall bli meningsfull att diskutera.

Meningarna har brutits kring istider och permafrost, kring temperaturgra-
dienter och sprickbildningar! Glasnost har kommit med på ett hörn mellan
termodynamik och kinetik. Vi har också fått konstverk signerade Rem-
brandt for att hjälpa oss förstå grundvattnets rörelser.

När vi började i förrgår kväll verkade motsättningarna stå vasst mot varan-
dra. Under seminariets gång tycker jag att stämningen har skiftat och mera
känts som en stimulerande nyfikenhet och vetgirighet. Berätta varför du
kommer till andra slutsatser än jag! Hur ser dina ingångsvärden ut och vad
är det som jag kan lära av ditt sätt att betrakta världen?

Från KASAM och SKN vill jag gärna tacka er för era insatser, både er som
tänkt och planerat i förväg inför seminariet och er som varit inledare! Jag
vill också tacka för helhjärtad och stimulerande uppslutning från alla delta-
gare! Vi må ha skilda meningar men som en av er sade: Vi kommer inte
ifrån att vi måste ha ett förvar grundat på vår tids bästa kunskap. Den
kunskapen tycker jag ni har presenterat här på ett utomordentligt sätt.
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C EFTERSKRIFTER

C16 Vetenskapsteoretiska reflektioner över
symposium kring kärnkraftsavfall,
5-7 september

Jan Nolin
Institutionen för vetenskapsteori
Göteborgs universitet

Inledning

Mitt syfte med dessa reflektioner är att ge ett perspektiv utifrån mitt
ämnesområde på det symposium som jag deltog i som utomstående observa-
tör. Min kompetens är vetenskapsteoretikerns och jag kommer först att
referera de inslag som är av tydligt vetenskapsteoretiskt intresse. Därefter
kommer jag att kommentera dem och peka på likartade exempel från andra
vetenskapliga områden.

Symposiets gång

Den 5 september samlades med god uppslutning 60 forskare, ämbetsmän
och beslutsfattare, vilka alla i ett eller annat avseende är sysselsatta mer1

olika aspekter på hanteringen av kärnkraftsavfall. Syftet var att samman-
fatta och inventera kunskapsläget i de av avfallshanteringen berörda veten-
skaperna, med sikte på att inom tid få til! stånd ett beslutsunderlag för en
politisk arena. Om det finns oenighet bland forskarna uppstår frågan hur
denna oenighet ska hanteras och beslut fattas. Under den första dagen hölls
det orienterande inledningsanföranden. Huvudsyftet var att ge en över-
gripande information om de problem som finns inom varje kunskapsområde.
Nils Rydell sammanfattade några av de olösta problem som man kunde
urskilja före symposiets början. Dessa berörde tre kunskapsområden:

1) Geologer och bergmekaniker: Sprickbildningar och grundvattens-
rörelser i berget.
2) Kemister och maierialspecialister: Olika kemiska processer som
kunde bringa oordnin» i systemet. Här tar man även upp kopparbehållaren
och kopparens förändring i samband med lagringen under speciella förhål-
landen och under en längre tidsrymd.
3) Hydrologer: Grundvattnets rörelse i anslutning till förvaret.

Tre andra inledningsanföranden hölls också kring ett fjärde kunskaps-
område, ett av Kjell Anderssson, ett av Clas Otto Wene och ett av Lars
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Nordström. Det rörde som riskbedömningar och hantering av osäkerhets-
faktorer i samband med framtidsbedömningar. Här rör det sig om att bedö-
ma både förvaret i anslutning till en geologisk framtid, såväl som den
sociala framtiden där möjligheter till mänskligt intrång får utvärderas.

Dessa fyra områden går in i varandra och det är svårt att diskutera det ena
fristående från det andra. När det gäller risk- och osäkerhetsbedömningar
är det något som ligger i varje enskild problemställning, men det måste
också relateras till alla andra. För detta hade man en speciell expert, nämli-
gen Kjell Andersson. Med systemteori och modelleringsarbete försökte man
simulera avfallsutrymmet och möjliga risksituationer.

Den första dagen avslutades med att Nils-Axel Mörner kritiserade den
beskrivning av det geologiska kunskapsläget som Tönis Papp hade fört
fram. Mörner hade satt upp anslag på en av väggarna i salen, där han förde
fram sin avvikande åsikt och där han attackerade Papp. Under senare ord-
växlingar skulle Mörner komma i öppen opposition till flera av de övriga
bergsspecialisterna (Jan Lundqvist, Ove Stephansson, Kennert Röshoff).

Konflikten gällde huruvida det i den svenska berggrunden förekommer
sprickor tillkomna efter den senaste istiden. Mörner menar att så har skett,
medan såvitt jag kunde se, hela den övriga expertisen menade att sådana
bara har förekommit i Norrland. Mörner förespråkade också en alternativ
förvaringsmetod: öppet förvar.

Under den andra dagen fördjupade man de problemställningar som hade
introducerats. Sessionerna som följde var upplagda med en mycket kort
inledning följd av en öppen diskussion och med vissa längre på förhand
förberedda inlägg. Den relativt problemfria tiden fram till den första istiden
ställdes i början mot tiden under och efter istiden.

Man diskuterade också olika varianter av mänskligt intrång. Claes Theger-
ström som inledde menade dock att varken en positiv eller en negativ tek-
nisk utveckling i framtiden gav skäl till oro. Alltmer avancerad civilisation
skulle visserligen kunna nå avfallet men skulle också kunna få fram instru-
ment för att göra korrigerande åtgärder och tillräcklig kunskap för att veta
att faran fanns där. En mindre avancerad civilisation skulle inte ha redskap
att överhuvudtaget kunna komma åt det förvarade materialet.

Under den andra dagen lanserade också Lars Nordström ett alternativ till
lagring i bergrum. Nordström hade tidigare kritiserat det långa tidsper-
spektivet. Han menade nu att det var orimligt för vetenskapen att hävda att
dess teorier kunde garantera kontroll av en så lång tidsperiod som 100 000
år. Han föreslog att genom att använda en plutoniumreaktor kunde man
bränna ner avfallet såpass mycket att dess farliga tid begränsades till några
hundra år. Det fanns dock ett avgörande problem med detta. Av politiska
och praktiska skäl är denna lösning beroende av att plutonium tappar sin
militära användning och att alla kärnvapen på jorden förstörs. Det här
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förslaget innebär också att man flyttar problemet från en kontrovers till en
annan, minst lika svårhanterlig.

Under den sista dagen ägde avslutande diskussioner rum följda av en sam-
manfattning och en presskonferens.

Symposiets syfte

Syftet med symposiet var att under tre dagar utreda kunskapsläget inom de
discipliner vars kompetens är nödvändig för att åstadkomma permanent
förvaring av avfallet i kopparbehållare inne i ett förslutet bergrum. Mer
precist behöver man utvärdera denna kunskap och slå fast var någonstans
det finns en god eller tillräcklig kunskap och var någonstans det finns en
otillräcklig kunskap eller oenighet hos forskarkollektivet.

För att klargöra de här problemen är det inte tillräckligt med att bara gräva
fram svaga punkter inom ett ämnesspecifikt kunskapsområde. En av för-
delarna med den här typen av möten är att olika ämnesrepresentanter kan
försäkra sig om att det inte finns några samvarierande faktorer mellan det
egna och något annat område som har glömts bort och som skulle kunna
undergräva säkerhetsanalyserna. Anledningen till att detta behov uppstår
är att den aktuella forskningen uppenbarligen inte bedrivs utifrån en hel-
hetstanke eller tvärvetenskapligt. Istället genomförs de olika projekten efter
beprövade, målinriktade modeller; forskarna får väl avgränsade problem
och behöver inte bry sig om angränsande komplikationer som berör andra
discipliner.

Man skulle kunna beskriva idealbilden av kunskapsprocessen med följande
begrepp. Utvecklingen är från mångvetenskap till tvärvetenskap till inte-
gration på djupare plan, sedan beslut i den politiska arenan. Denna hand-
lingsväg kallas "sekventialism" och har ett alternativ i "participation". I
denna modell är olika avnämnare med i processen hela vägen (se Fig 16-1).
Det är dock svårt att utifrån min position värdera riktigt vilken väg man
planerar att ta.

Sekventialism Participation

Mångvetenskap Mångvetenskap

Tvärvetenskap Tvärvetenskap I Referensgrupper

Djupare kunskaps- Djupare kunskaps- # o andra avnämnare
integration integration | Hearings

Politiskt beslut Politiskt beslut

Fig 16-1
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En sådan arbetsorganisation är antagligen nödvändig for att göra uppgiften
någorlunda utforbar. Samtidigt skapar den ett behov hos forskaren av att
dels se de angränsande problemen och dels sätta in sina egna resultat i en
helhetsbild. Även här fyller det aktuella symposiet en funktion.

Syftet med denna sammanfattning av kunskapsläget är också i slutändan
pragmatiskt. Man vill dels ha reda på var någonstans det finns luckor i vår
kunskap och dels peka ut de områden där ytterligare forskningsinsatser kan
täppa igen hålen. Denna distinktion görs av Nils Rydell under mötets inled-
ning. Härmed pekar han ut ett viktigt problem beträffande forskningen
kring det här aktuella området. Det finns sektorer där kunskapen helt
enkelt inte kan förbättras på grund av de problem som föreligger. Det finns
åtminstone fyra tätt sammanlänkade huvudproblem som bidrar till detta
och lägger sin skugga över denna forskning:

1) Hundraprocentig säkerhet är omöjlig att uppnå.
2) Man vill försöka förutsäga en orimligt lång tidsrymd - 100 000 år.
3) Vi har inga säkra data om framtiden.
4) Människans framtida handlande och livsformer är omöjliga att

förutse.

För att nå en så stor säkerhet som möjligt är man tvungen att anlägga
någon typ av kvalitetskontroll på den kunskap som man förlitar sig på i
denna viktiga fråga. Sådan kvalitetskontroll kan i stort sett ske på tre plan:1

a) Kunskapsteoretiskt. Man använder vetenskapliga kriterier för att visa
på att kunskapen är säker. Det finns två grundläggande strategier för den
här typen av säkerställande. För det första kan man arbeta med verifiering.
Man fokuserar därmed den egna teorin och söker efter data som pekar i
samma riktning och bekräftar kunskapen. Svagheten med denna metod är
att man lätt kan gå förbi sådana data som talar emot teorin. Man kan också
bli blind för att det kan finnas alternativa teorier med en lika stor eller
större forklaringskraft.

För det andra kan man arbeta kritiskt och efter ett falsifieringsideal. Man
är nu ute efter att hitta svaga punkter i det egna resonemanget. Medan
man med verifiering betonar hur mycket man vet, vill man här föra fram
hur otillräcklig den kunskap är som man förfogar över. Svagheten med
denna metod är att långsiktigt kunskapsuppbyggande blir besvärligt. Efter-
som man aldrig kan konstruera en teori som är identisk med verkligheten
kan alla teorier falsifieras. När det gäller förvaring av kärnkraftsavfall
stöter man speciellt på hinder då alla lösningar kan falsifieras, alla har
svagheter och brister. Samtidigt måste man få fram en lösning som kan
användas.

b) Sociologiskt. Eftersom det finns svagheter på den kunskapsteoretiska
nivån, måste man i det här fallet också använda sig av den sociologiska
nivån. Man arbetar här med "Peer review" och konsensusbildning. För att
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tillfredsställa denna punkt är det viktigt att representativiteten på mötet är
tillfredsställande. Båda sidor av en kontroversiell fråga måste vara närva-
rande, liksom de främsta oberoende specialisterna. Det är också viktigt att
det som fors fram är väl förankrat i en internationell Peer review.

Man kan diskutera hur väl man kan nå sin mållsättning, att sammanfatta
det konkreta kunskapsläget. Den känsla jag fick for den kunskapssyn som
var allmän på symposiet, var att man inte såg sig kunna finna någon slut-
giltig sanning. Istället menade man i Karl Poppers anda att man hela tiden
kommer allt närmare och att man ständigt får fram bättre och bättre teo-
rier.

En alternativ kunskapssyn förfäktas av Thomas Kuhn och dennes förhåll-
ningssätt var också företrädd på symposiet. Kuhn talar om paradigmskift-
en. Man menar då att grunderna för det vi tror oss veta plötsligt förändras.
Det rör sig inte längre om ett ständigt närmande mot sanningen. Istället
har man ett kvalitativt annorlunda synsätt. Den forna kunskapen är inte
bara en kunskap som är av lite äldre datum, den kan vara helt värdelös.

Ett exempel är det paradigmskifle inom geologin som Ove Stephansson
redogjorde for. I början av 7O-talet när man sökte efter det idealiska berget
för förvaring av avfallet, sökte man efter det helt sprickfria. Det nya para-
digm som introducerades gick ut på att ett sprickfritt berg är mycket farligt
eftersom det kan ge nya, stora sprickor var som helst, inklusive i förvaret.
Istället skulle man söka efter ett lagom sprickpräglat berg. Då skulle sprick-
or som fanns ta emot alla rörelser.

I detta fall är den gamla kunskapen direkt farlig. Hade inte denna nya syn
utvecklats hade man ställt avfallet där med betydligt större risker än vad
man kunde ana. Detta problem ställde Lars Norberg, riksdagsman från
miljöpartiet, på sin spets när han i ett inlägg frågade: hur många paradigm-
skiflen beräknas komma under de närmaste 20 åren? Frågan är obehaglig
för vi har ingen möjlighet att veta om vår kunskapstillväxt skall röra sig i
samma hjulspår som idag eller om något nytt kommer att upptäckas som
radikalt kastar om våra föreställningar.

Av denna anledning är den sammanfattning av kunskapsläget som sympo-
siet syftade till också vansklig. Man fryser en ögonblicksbild, men nästa år
kanske något händer på något område som just nu är under kontroll och
som kan få konsekvenser på andra områden.

c) Vetenskaps ideologiskt. Ett tredje sätt att göra kvalitetskontroll är
att kontrollera att kunskapen har producerats och kommunicerats inom det
vetenskapliga normsystemet. Vetenskapssociologen Robert Merton hävdade
bl a att kunskapen borde formuleras så att den var giltig i alla relevanta
sammanhang (universalism), att den borde vara allas egendom (kommu-
nism) och att sanningsanspråk skulle suspenderas tills dess att forskarsam-
hället har gjort en kritisk granskning av de nya resultaten (organiserad
skepticism).2
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Denna vetenskapliga hederskod fungerar inte riktigt som i Mertons ideal-
bild. För kvalitetskontrollens skull är det dock viktigt att man beaktar den
sidan. Jag tolkar också det hela som att en hel del av symposiets syfte ligger
på detta plan.

Enighet/oenighet

Den här typen av symposier for att sammanfatta kunskapsläget är vanliga
även i andra sammanhang. En förebild har säkert varit de s k "consensus-
konferenserna" som framförallt förekommit inom det medicinska området.
Efter amerikansk förebild har ett flertal sådana konferenser organiserats i
Sverige.3 Den första ägde rum 1977 och i USA genomfördes under de tio
närmaste åren över 80 consensus-konferenser. I Europa har egentligen bara
Sverige haft vad som kan betecknas som ett konsekvent program. I Holland
och Kanada prövade man en något annorlunda form: experterna fick förfat-
ta dokument som remissbehandlades före konferensen.

Den form man har haft i svenska consensus-konferenser stämmer dock
ganska väl med den som tillämpades på detta kärnkraftssymposium. En av
utvärderarna av sådana symposier skriver:

Konferenserna hålls i form av öppna sessioner: de två första dagarna
ägnas åt expertföredragningar och diskussioner, på andra dagens kväll
samlas panelen för att formulera consensus-uttalandet, vilket presenteras
för och diskuteras med experter och auditorium på den tredje dagen.
Konferensen avslutas sedan med en presskonferens/

De målsättningar som dessa sammankomster har tycks också stämma
överens med uppläggningen av kärnkraftssymposiet. Vid utvärderingen
kunde man urskilja fyra moment:5

Konfliktlösning, med syfte att eliminera motsättningar mellan
fackmän.
Innovationsspridning, med syfte att påskynda innovationsförlopp.
Metodförbättring med syfte att öka säkerhet och effektivitet i
praktiken.
Resurstilldelning med syfte att skapa prioriteringar av resurser för
nya ändamål.

Både form och målsättning tycks stämma mycket väl mellan de medicinska
consenus-konferenserna och detta symposium. Eftersom de förra under en
längre tid har blivit föremål för en ganska omfattande utvärdering och
debatt tänkte jag nu redovisa en del av de erfarenheter som gjorts i detta
sammanhang.

Mellan 1982 och 1987 ägde sju konferenser rum och följdes av en om-
fattande debatt jämte utvärdering.6 Den forskare som enligt ovan urskiljde
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fyra olika moment i konferensuppläggningen menade att "konfliktlösning"
hade tonats ner i de svenska konferenserna. I USA och Storbritannien hade
däremot detta moment kunnat urskiljas tydligare.7

Enligt medicinaren Niels Lynöe hamnar consensus-konferenser lätt i en
paradox då den har både enighet och konfliktlösning som mål.8 Han menar
att ambitionen att klargöra skillnader i konflikten står i motsats till syftet
att nå enighet.

Om enighetsambitionen är starkast riskerar man lätt att klargörandet
av eventuell oenighet kommer i skymundan, dold av oprecisa och
mångtydiga begrepp, dvs konferensen kan i värsta fall utmynn?
motsatsen till ett klargörande.9

Om konfliktlösningsambitionen är starkast riskerar man >.f emot att inte
nå enighet överhuvudtaget. Jämför man dessa erfare^f ter med kärnkrafts -
symposiet, vill jag hävda att enighetsambitionen b' ar mycket stark, trots
att man hade klara, urskiljbara motsättningar. O- ,*ghet prioriterades inte
av panelen utan fick samma tid som andra oir ? j-cn med mindre polarise-
ring. Jag tolkar detta som att symposiets ef - *»iga huvudmålsättning var
den fjärde punkten ovan: att diskutera och prioritera den fortsatta resurs-
fördelningen. Att analysera konfliktern? skjuts därför på framtiden och den
vidare forskningen.

I en följande artikel menar Lynöe, tillsammans med kollegan Kjell Asplund
att graden av enighet är direkt avhängig den mängd av konkreta forsk-
ningsresultat man har till sitt förfogande.10 Ju fler konkreta exempel man
har, desto livligare blir diskussionen och ju större oenigheten. Saknas däre-
mot någon typ av detaljerat exempel så förs debatten på ett så allmänt plan
att enighet lätt uppstår.

Den paradoxala situationen uppstår att ju svagare vetenskaplig klinisk
dokumentation som finns, desto lättare nås consensus om aktiva
åtgärder. Finns kliniska studier nås i regel consensus enbart om att
helt entydig dokumentation saknas.11

Det här är ett väsentligt problem. En konferens är i mångt och mycket en
social process och problem och versioner bollas fram muntligt och i en in-
formell atmosfär. Diskussionen formas av de exempel som råkar vara till
hands. Med en lite annorlunda sammansättning av konferensen kan resul-
tatet bli det helt annorlunda. Ingen konferens är den andre lik.

Lynöe och Asplund sätter också fingret på en kritisk punkt som är gemen-
sam för alla konferenser av det här slaget, inklusive symposiet om kärn-
kraftsavfall: hur uppnår man den slutliga consensusen?

Konferensen strävar till en öppen redovisning av vetenskapliga fakta
och en genomlysande diskussion av kontroversiella frågor. Samtidigt
finns en sfär där ingen insyn får finnas: Hur panelen sammansatts
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redovisas inte, hur panelen arbetat med det material som presenterats
av experterna är hemligt - deltagarna kom överens om att inte lämna
ut några detaljer.12

Detta är ett vanskligt problem. För effektivitetens skull måste en samman-
fattning göras av en respekterad och betrodd person inom varje område.
Men mycket makt ligger hos panelens medlemmar (de olika ordfbranderna i
vårt fall). Hur de väljs ut och hur de gör sin sammanställning är onekligen
en sida som behöver belysas.

På diplomatins område finns också kunskap och regler (kodex) om hur man
hanterar oenighet och uppnår partiell enighet for att fatta beslut och kom-
ma vidare i en konkret handlingslinje. Här klargör man var motsättningar
och enighet råder. Därefter lägger man för tillfallet undan motsättningarna
för att nå enighet i konkreta frågor och lägga upp en strategi för nästa steg,
hela tiden med ett strategiskt mål i sikte - inte enighet för enighetens skull,
utan för att nå ett mål. Det är målet som i detta sammanhang värderas
högst av allt.

Vetenskap/politik

Det finns två olika aspekter på den kunskapsuppbyggnad som manifeste-
rade sig på symposiet. För det första vill man se till att den kunskap man
har borgar för en säker hantering. För det andra vill man göra denna kun-
skap ännu säkrare. I den sistnämnda processen finns det egentligen ingen
synlig finaliseringspunkt när man kan slå sig till ro och säga att man vet
tillräckligt.

Detta beror inte bara på att framtiden är svår att förutsäga och på att risk-
kalkyler är mycket osäkra. Det beror i minst lika hög grad på att det från
politiskt håll inte har satts upp några klara kriterier för vilka osäkerhets-
marginaler som samhället kan acceptera. Det enda man officiellt har att gå
på är villkorslagens definitiva och orealistiska uttryck "helt säker".

Flera gånger under symposiets gång upprepades det att något helt säkert
alternativ aldrig gick att få. Gunnar Bengtsson, generaldirektör för SS1,
menade i ett inlägg på den tredje dagen att alltför mycket av resurserna har
lagts på att nagla fast osäkerheter, för lite att få fram vilka risker som är
acceptabla. Han efterlyste en politisk debatt kring de här frågorna.131 av-
saknad av en sådan har de politiska instanserna lämnat ansvaret hos de
tekniska myndigheterna. Forskarna får därmed ställa såväl de väsentliga
vetenskapliga frågorna som de politiska.

Det finns många teorier formulerade kring sambandet mellan politik och
vetenskap. Av intresse i det här sammanhanget är de tankegångar som
förts fram om en normativ arbetsfördelning mellan de politiska och veten-
skapliga institutionerna. Det går aldrig att helt och hållet skilja på politik
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och vetenskap men det är ändå önskvärt att man på en formell nivå försö-
ker att hålla isär dem så mycket som möjligt.14 Vetenskapsmännen bör inte
ge sig in på det politiska ansvarsområdet for då hamnar vi i ett samhälle
där forskarna fattar de politiska besluten. På samma sätt bör inte politiker-
na ge sig in på vetenskapsmännens område for då är det politikerna som i
slutändan bestämmer vad som skall gälla som sant. Hela projektet blir
förfelat om det plötsligt blir forskarens sak att bedöma vilka risker som är
acceptabla, eftersom det inte finns något teknisk lösningsförslag på vad som
är en acceptabel risk. Denna känsliga fråga kan bara avgöras på det poli-
tiska planet.

Det finns vidare ett översättningsproblem när det gäller att föra över ett
samhälleligt problem till vetenskapens sfär och vice versa. Man kan antaga
att det är olika typer av rationalitet som tillämpas inom dessa två verksam-
hetsområden. Politiska eller naturresursproblem är inte omedelbart forsk-
ningsbara i den form som de framställs i samhället eller i den politiska
debatten.15 För att ändå göra ett kommunikationsflöde möjligt, uppstår
fenomenet med "hybrid forskare": människor med vetenskaplig bakgrund
som dras in i den beslutsfattande processen. De fungerar som medlare mel-
lan de politiska och vetenskapliga områdena. Denna grupp var också väl
representerad i symposiet och deras splittrade roller kunde ta sig uttryck i
repliker av typen: "Jag uttalar mig nu i egenskap av forskare".

Stephen P. Turner har i en artikel hävdat att politiska beslut och veten-
skapliga trossatser ser ut på helt olika sätt. De motsatserna han ser fram-
går av uppställningen nedan.16

Vetenskaglig sanning är felbar Politiska beslut kan bara
och måste kunna revideras. revideras med stora kostnader.

Vetenskapen kan vara öppen Politiska beslut kräver att
och man behöver inte låsa vissa förutsättningar tas för
sig för något alternativ. givet.

Vetenskapliga trossatser är Vid beslut måste man skilja
beroende av varandra. olika alternativ klart från

varandra.

Sheila Jasanoff har gjort den reflektionen att hela tankegången med "scien-
ce courts" går ut på att man kan klart kan skilja ut de faktiska och politiska
komponenterna från varandra. Ett projekt med stora svårigheter. Hon
skriver:

Yet anyone conversant with risk disputes must quickly conclude that
the reverse is more often true. Risk assessment, in particular, is
known to be a highly subjective process in which technical
determinations are almost invariably bound up with discretionary
judgements. Experts engaged in risk assessment are guided not
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merely by their specialized knowledge, hut by intuition and even
personal values. It is difficult to treat sorvething so centra! as the
selection of a high-to-low dose extrapolation model in camrogen
riskassessment as a purely scientific matter.17

Ett annat politiskt problem uppstår pä grund av att kärnkraften som feno-
men är så afFektladdad. Det är omöjligt att föra en neutral diskussion med
den större allmänheten. Ord som "strålning", "radioaktivitet" och "små
risker" får i den offentliga diskussionen användas med yttersta försiktighet
for att inte skapa panik. Nils Rydell efterlyser vid ett tillfälle kriterier för
vad som är acceptabelt och tillägger att 8 människor om året dör av elektri-
citet i Sverige, och det är uppenbarligen en acceptabel siffra. Ett annat
exempel är att 1 000 människor om året dör i trafiken och detta är tydligen
också inom en tolerabel gräns.

Den tanke som ligger bakom detta resonemang är att alla mänskliga aktivi-
teter har risker och vad man än gör så kommer människor att dö. Detta
synsätt ställs på sin spets näi det gäller avfallshanteringen. Man hamrar i
vad man på engelska kallar "a no win situation". Vad man än gör kommer
det att medföra risker. Nils Rydells syn på detta är intressant. Han utgår
från dagsläget med den lagring av det avfall vi har. Denna lagring är myck-
et riskabel. Forskarnas uppgift, är nu att konstruera en lagringsform som i
allt högre grad minimerar riskerna. I en förlängning av Rydells synsätt blir
forskarna snarast hjältar som räddar en farofylld situation, inte skurkar
som skapar riskmoment.

Anledningen till att Rydells synsätt inte är mer utbrett kan antagligen
tillskrivas kärnkraftens emotionella laddning. Den polaritet som rådde ocli
råder kring kärnkraftens vara eller icke-vara kvarstår beträffande lagrings-
problemet. De som fore folkomröstningen stod på "nej"-sidan har arbetat tor
att diskreditera förslaget om slutförvaring i berggrunden. Deras ogillande
av kärnkraften smittade också av sig på den officiellt föreslagna lagrings-
metoden.

Osäkerhet/säkerhet

I och med att de politiska direktiven är oklara, ligger fältet öppet för en dis-
kussion kring "säkerhet". Det är forskarnas plikt att visa upp ett alternativ
som är tillräckligt säkert. Men vad som är "acceptabel risk" är rimligtvis en
tolkningsfråga - liksom frågan om vem som skall ha tolkningsföreträde.

På symposiet kunde man urskilja tvä helt olika synsätt pä denna fråga
Lars Nordström, och till viss del även Nils-Axel Mörner, menar att vi över-
huvudtaget inte kan satsa på en permanent lagringsform med den kunskap
vi har. Mörner antyder att vår kunskap är for begränsad idag, medan Nord
ström driver tesen att vi aldrig kan få tillräcklig kunskap.
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Nordström arbetar med det omöjligas oundvikliga logik. Han baserar sig pä
filosofiska antaganden, vilket ar en mycket hållbar kunskapsplattform när
objektet galler framtida historiska händelser. Vi har ingen data om framti-
den och vi kan därför bara spekulera och filosofera.

Nordströms motståndare i denna fråga är främst Kjell Andersson och Claes
Thegerström, som trots reservationer över svårigheten med fram-
tidsbedömningar ändå arbetar utifrån det möjligas logik. Utgår man från
deras anahs förstår man att de anser att vi har data om framtiden. Vi har
nämligen data om historien och nuet. Av detta kan vi ganska väl sluta oss
till vilka betingelser som kommer att gälla även i framtiden. Liksom Nord-
ströms är denna position logiskt konsistent och gångbar.

Kjell Andersson arbetar med kraftiga reduktioner. I hans arbete har 150
händelser analyserats och "I en analys av möjliga scenarier måste man ta
hänsyn till inte bara dessa enstaka händelser utan också möjliga kom-
binationer av dem."1 Trots betoningen på att siffran 150 bara är en kon-
stant i ett antal multiplikationer av alternativ, går Andersson av praktiska
skäl motsatt väg och reducerar de 150 alternativen till en handfull kombi-
nationer. Nordströms menar att vi överhuvudtaget aldrig med någon fram-
gång kan uttala oss om framtiden och poängterar att åtskilligt som kominer
att hända i framtiden sannolikt aldrig har anats av det mänskliga förnuftet.

Även utan Nordströms kommentar är den reduktion som görs i praktikens
namn anmärkningsvärd. Det finns oöverkomliga problem med att simulera
och förutsäga framtida situationer. Ett problem sorn alltså egentligen inte
går att hantera med hjälp av vetenskapen - men som av pragmatiska skäl
måste beaktas - förstärks alltså av kraftiga reduktioner och senare av upp-
repade översättningar.

Ur vcienskapstcoretisk synvinkel har varje översättning komplikationer och
varje gång en sådan process äger rum lappar man en del av det ur-
sprungliga innehållet, samtidigt som man erhåller "brus" som inte fanns där
tidigare. Detta är ett känt fenomen som av olika forskare kan betonas med
varierande styrka, men som aldrig försvinner. Hos Andersson - om jag för-
stått honom rätt - ses dock • ersättningar från scenarier först till koncep-
tuella modeller därefter til: matematiska modeller som något relativt
okomplicerat.

Andersson har en realistisk kunskapssyn och talar om att hans modeller
"beskriver verkliga förlopp på ett riktigt sätt"l!(.

Nordström menar att sådan realism är ouppnålig, att "seismiska förlopp i
dag icke kan förutboräknas; och att vi icke heller känner till någon matema-
tisk metod med vars hjälp de skulle kunna beräknas i en framtid."20

Jag skulle vilja koppla dessa två synsätt till de strategier för kunskaps-
kontroll som jag nämnde tidigare. Andersson arbetar utifrån vcrifie-
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ringsmodellen och letar efter data som visar att det är möjligt att förutsäga
framtiden. Nordström arbetar efter den Popperianska modellen och försöker
med falsifiering visa att det är omöjligt att förutsäga framtiden.

Andersson är en säkerhetsexpert. Nordström är en osäkerhetsexpert.

Thegerström presenterade ett imponerande axiom. Oavsett om den tekno-
logiska utvecklingen går framåt eller bakåt är förvaret säkert för mänskligt
intrång. Går utvecklingen framåt innebär det ökad risk för att människan
har kapacitet att tränga in till förvar ngsutrymmet, men också ökade möj-
ligheter att göra korrigerande åtgärder. Går utvecklingen nedåt betyder det
minskade möjligheter att göra korrigerande åtgärder, men också sämre
förmåga för att komma åt förvaret. Detta låter mycket betryggande men
man kan i Nordströms anda lätt tänka sig ett alternativ med teknologisk
stagnation och med väl bibehållen förmåga att komma åt förvaret. Utveck-
lingen behöver inte vara antingen eller...

Till osäkerhetsproblemet måste också Rydells invänding (ovan) läggas. Vi
har farligt avfall idag och vad vi än gör med det innebär det vissa risker.
Återstår att göra det minst riskabla. Det är ur detta perspektiv som berget
bör betraktas som det mest fördelaktiga alternativet. Om man ställer geolo-
gisk tid mot social (= mänsklig tid) finner man att det förflyter bara en
bråkdel på det geologiska planet jämfört med vad som under samma tid
händer på det sociala. Jag tolkar det som att det var detta Jan Lundqvist
syftade på när han fällde sitt kontroversiella yttrande: "...jag betraktar
människan som ett många gånger större riskmoment än dessa förkastning-
ar."

De bedömningar av framt/^-m som görs i detta sammanhang är besläktade
med det som annars kal' a * forecasting" (förutsägelse och prognos) eller
"foresighting" (framåtb * « ide, framtidsbedömning).21 Det som gör avfalls-
hanteringen till ett un . ii il i det sammanhanget är att det handlar om
riskbedömningar. I va . •*_' foresight" rör det sig mer om att "hitta vinnar-
na", att bedöma vilka 3' \r asområden som kommer att vara intressantast i
den fortsatta vetenskjLj ^ a och teknologiska utvecklingen.

Vetenskapsteoretike - Aant Elzinga som själv har arbetat med "foresight",
urskiljer fem olika tj - r av framtidsforskare.22 Jag refererar dem för att
visa hur man kan näivia sig data om framtiden på olika sätt.

Traditionalister. M^,i beräknar framtiden rationellt med matematiska
och statistiska indika; rer.
Reform is ter. Man aij; änder sig av de alternativ som finns inom den be-
fintliga ekonomiska och sociala ramen. Man projicerar dagens samhälle på
framtiden.
Visionärer. Man koncentrerar sig på enstaka, konkreta frågor ur ett visio-
närt perspektiv.
Facettister. Visionärt presenteras helhetsalternativ - ett helt nytt och
annorlunda samhälle.
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Konkreta utopister. Man förbinder vissa enstaka, konkreta frågor med ett
helhetsalternativ.

I grunden är det fem olika sätt att se på den framtida verkligheten. I sitt
arbete rör sig Kjell Andersson bit för bit över olika områden. Han börjar som
reformist, visionär och facettist (idéinsamling och scenariouppbyggnad).
Detta gör att han tvingas operera med en ohanterlig mängd data och han
tvingas efterhand bli konkret utopist (modellering efter vissa prioriterade
alternativ). Men även denna datamängd är ohanterlig och han blir i slut-
ändan traditionalist (när han transformerar över sitt resonemang i matema-
tiska modeller).

Anderssons metod är, på grund av problemets art, behäftade med stora
svårigheter. Edward J. Woodhouse, sammanfattade en del av dem på följan-
de sätt:

What if the analysis fails to identify all possible sequences of
malfunctions that could lead to a serious accident? What if safety
systems presumed to be independent are actually vulnerable to
common faults? What if the probabilities of intagible problems, such as
operator errors and terrorists attacks, have been underestimated? The
regulator is thus confronted with another dilemma. The only way to
verify the analytic estimates is through experience, but
experience...will come too late to help.23

Woodhouse, som här refererar till kärnkraftsverken, gör några rekommen-
dationer för förbättring av den praktiska hanteringen av osäkerheter. Dessa
har att göra med det översättningsproblem (se ovan) som finns mellan den
politiska och den vetenskapliga sfären. Woodhouse menar att beslutsfattar-
na fortfarande är på ett tidigt stadium när det gäller konsten att hantera
risker. Allt arbete med risker sker delvis via "trail and error" , men det
politiska agerandet sker ofta med förväntningen "trails without error".24

1) Politiska och administrativa myndigheter måste vara bättre förberedda
på osäkerheter och att lära av misstag. Det saknas oftast en praktisk orga-
nisation för processen där vi tar tillvara på de misstag som har gjorts.
Woodhouse tar upp den amerikanska kärnkraftsindustrin som exempel, där
man inte har något "satisfactory system for sifting through the thousands of
reports made each year about minor reactor mishaps and flaws".B

2) När man bland forskare på det analytiska planet försöker hitta fel och
brister (ungefär som på detta symposium), är det viktigt att dessa kraftfullt
kommuniceras till det politiska planet.

Beyond that point, however, it can no longer be left primarily to
scientists to define the risks, set the research agenda, and worry about
options for mitigating the problem. For most scientists are likely to do
what they know (and like) best: further research in their speciality
area. That this might not be the most practical investment for society
simply will not occur to them. M
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3' Det voro önskvärt att man gjorde koncentrerade studier pa vissa nyckel-
områden när det gäller risker. Detta innebär att man prioriterar vissa sce-
narios som ses som mycket oroande när det gäller sannolikhet eller konse-
kvens. Som ett avskräckande exempel for Wood house fram atl det under
60- och 70-talen inte ägde rum någon som helst amerikansk forskning kring
härdsmältor i kä nkraftverk. Detta ämne undveks eftersom administratör-
erna antog att några sådana inte skullo kunna äga rum.-"7

Det är, om jag förstått saken rätt, i linje med denna tredje punkt som man
skulle kunna placera in den forskning som bedrivs av Kjell Andersson.

När det gäller osäkerheter i kärnkrafts-sammanhang måste man vara för-
siktigare än i andra sammanhang. Området är så känsloladdat att realistis-
ka riskbedömningar som på andra hall inte skulle väcka uppmärksamhet, i
detta fall kan leda till panik. Fysikhistoriken Spencer R. Weart har i en
kartläggning av kärnfysikens historia pekat på hur skräckromaner och
skräckfilmer sedan 40-talet systematiskt har använt sig av radioaktivitet,
kärnvapen och kärnkraftsolvckor.2S

Radioaktivitet har i det allmänna medvetandet likställts med vara värsta
mardrömmar. Kärnkraft är vidare allmänt förknippat med kärnvapen. Som
Weart ser det, kräver området en djuppsykologisk analys: vi måste med-
vetandegöra vår djupt liggande rädsla för kärnvapen, innan vi kan ha någon
möjlighet att diskutera kärnkraft, pa ett mer neutralt sätt.

Detta resonemang påminner oss om att dot finns vissa svårigheter med att
fastställa kriterier fhr vad som utgör acceptabla riskor pä kärnkrafLsområd-
et. Räknat i antal godtagbara dödsfall per år kan en siffra som pa andra
områden ses som legitim, väcka skräck och förtvivlan på detta. Statsvetaren
Douglas MacLean har också noterat detta och kommenterar:

The fact that the risks of nuclear power include potentially
catastrophic and irreversible accidents, cancers and genetic mutations
helps to explain svhy this particular technology is feared more then
other equally probable causes of death. Some ways of dying are more
dreaded then others, and several psychological studies have shown
that the way people perceive the nature or quality of a risk determines
their judgement of its acceptability."

Nya sprickor/gamla sprickor

Den konflikt som förekommer mellan Nils-Axel Mörnrr och flertalet övriga
geologer, klargörs aldrig helt och hållet. Som jag påpekat tidigare priorite-
ras inte analyser av kraftiga oenigheter i diskussionen märkbart, utan
tilldelas lika mycket eller lite tid som andra probl°m. Vissa skillnader kun-
de dock noteras.
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MtiiTit'f uppgi-r :>ig Iiit ulir.fi1 .v:al p : ^ i -gliifuii;* ;>pi"ickor 1 t-iori a n l a l öve r
hela landet. Han anklagar sina kolleger ior att vara rena teoretiker utan
inriktning pa fältarbete. Men givetvis har också M örnen? meningstnotständ-
are varit ute i terrängen. Mörner framhåller som bevis att han har observe-
rat skarpa sprickor på slipade berg, vilket tyder pä att sprickan har tillkom-
mit efter istiden. Hans meningsmotståndare hävdar dock att detta inte
behöver betyda att det är en ny spricka. Det kan handla om en ny rörelse i
en gammal forkastning.

Som jag uppfattar det ligger skillnaden i de kriterier som tillämpas. Mörner
har ''svaga" kriterier for vad man skall godtaga som en post-glaciär spricka,
medan hans motståndare har striktare krav. Vad som alltså sker är att tvä
framstående geologer tittar pä samma spricka, pekar och visar for varandra,
varpå de drar helt olika slutsatser. Detta är ett bra exempel på den s k
Duhem/Quine-tesen, iden att samma faktaunderlag kan ge upphov till helt
olika teorier, empiri i sig är beroende av teori och man kan därför inte som i
det här fallet bevisa de egna teorierna genom att hänvisa till fakta. Detta
går tvärtemot den induktivistiska kunskapsmodcllen enligt vilken teorier är
resultat av induktiva generaliseringar på basis av antingen en mångfald av
råa fakta eller ett flertal fallstudier. Duhem/Quine-tesen lägger bördan pä
teori, tolkning, och olika tolkningsföreträde.

Man kan också anknyta till Poppers tankegång om att observationer aldrig
är neutrala utan '?tcoriimpregnerade": mätteorier, teorier om observation
och klassificering är alltid teoribcroende. I en förlängning innebär detta att
det är det teoretiska paradigmet som bestämmer vilka bevis som skall tillå-
tas - samma bevis som skall testa detta teoretiska paradigm. Man kan där-
för utifrån sina egna teorier observera data som bekräftar den egna teorin
och talar emot motståndarens hållning. Motståndaren gar i sin tur igenom
samma process och finner ait data stöder honom.

En annan konsekvens av tankegången om "teoriimpregnering" är att obser-
vationer inte kan fungera som skiljedomare mellan olika teorier. Detta blir
en konsekvens av tankegängen att alla observationer härstammar frän en
specifik teori. Här kommer Kuhns berömda inkommensurahilitets-begrepp
in; det finns ingon neutral position utanför varifrån man kan jämföra två
teorier som lika storheter.

Under symposiet framkom det enighet om att postgiaciala sprickor fanns i
Norrland. En g.*upp med bl a Ove Stephansson - en av Mörners främsta
trätobröder - hade arbetat med en förkastning som befunnits vara post-
glacial. Tydligen säger dock inte detta något om läget i söder och de berg
som kan vara aktuella för slutförvaring.

Den skillnad i förhållningssätt som var märkbar när det gäller motsättning-
en säkerhet/osäkerhet, tycks också ha en viss giltighet här. Mörner verkar
betona hur lite vi vet, medan de andra pekar på bur mycket vi trots allt
vet. För en utomstående tycks det som om man pä goda grunder kan driva
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bägge teserna. Mörner letar efter ett falsifieringsundcrlag, en spricka som
kan ställa alla givna antaganden på ända. De andra arbetar efter att bejaka
ett alternativ som tycks säkert. De syftar till att skaffa mer kunskap om
det, att hitta fakta som slutgiltigt bevisar godtagbar säkerhet.

"Stängning" eller att brygga över oenighet

Inom kontrovers-studier talar man om olika sätt for en kontrovers att sluta.
Det kan röra sig om "resolution", med innebörden att oenighet löses med att
ett förslag accepteras av bägge parter på vetenskapliga grunder.30 Det rör
sig om en rationell lösning. Oftast finns det dock ett glapp (se bild). Försö-
ken att förlänga enigheten över oenigheten är svår att få till stånd om man
bara håller sig till vetenskapliga argument.

Försök till
Enighetsförlängning

Enighet II Oenighet I

Stängning ("Closure"), innebär att utomvetenskapliga krafter bidrar till att
kontroversen avslutas. Det kan röra sig om politiskt beslut eller att ekono-
miska faktorer kommer emellan. Övergivande ("abandonment") betyder att
kontroversen dör ut, en av parterna kanske tappar intresse eller avlider.

I vårt fall finns det en möjlighet för resolution. Framtida borrningar kan ge
möjligheter att finna avlagringar i de kontroversiella sprickorna och dessa
kan dateras. Om de visas vara postglaciala har Mörner falsifierat motstån-
darlägrets teori. En liknande falsifiering av Mörners position är svårare att
åstadkomma eftersom han alltid kan hänvisa till andra sprickor. En lösning
vore att Mörner pekade ut de sprickor son han var säkrast på och att dessa
blev föremål för närmare granskning.

När man ur synpunkten att uppnå "stängning" ställs inför en oenighet av
den typ som föreligger angående sprickornas betydelse är det intressant att
fråga sig var bevisbördan skall läggas. Skall det åligga anhängarna av det
stabila berget att bevisa atom minsta tvivel att berget är säkert som förva-
ringsplats? Eller skall det åligga kritikern att påvisa sin falsifiering bortom
alla tvivel? Bägge fallen har sina för- och nackdelar.

Det vore önskvärt att bevisbördan låg på de som förordar förvaring i berget,
men det är praktiskt mycket svårt. Det ligger en poäng i vad Sten Bjur-
ström, vd för SKB, yttrade i en kommenter: "Tekniken är enkel, det är be-
visningen som är svår". Vidare har andra förvaringsalternativ minst lika
stora problem med bevisningen. Även Lars Nordströms alternativ med
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plutoniumreaktor har problem, men här gäller det svåråtkomliga militära
aspekter som man bör beakta.

Att lägga bevisbördan på kritikern är heller inget bra alternativ när det
gäller riskanalyser av den här typen. Den inställning man kan ha bland de
som arbetar med slutförvaret är att driva sin huvudlinje men ändå vara
ödmjuk och oerhört lyhörd för alla typer av kritik och akta sig för att ta
saker och ting för givna, hur mycket man än har verifierat dem. En kom-
mentar från NASAs chefsingenjör, Milton Silveira, efter Challenger-olyckan
kan tjäna som ett varnande exempel:

In the early days of the space program we were so damned uncertain
of what we were doing that we always got everybody's opinion. We
would ask for continual reviews, continual scrutiny by anybody we had
respect for, to look at this thing and make sure we were doing it right.
As we started to fly the shuttle again and again, I think the system
developed false confidence in itself and didn't do the same thing.31

Sammanfattning

I den här redogörelsen har jag försökt ta upp några vetenskapsteoretiska
problem rörande både symposiets form och innehåll. Onekligen är det ett
mycket spännande och givande utvärderingssätt och mitt intryck var att
deltagarna hade stor behållning och utbyte av konferensen. Det finns dock
så många problem inom detta område att det antagligen vore bra om denna
allmänna genomgång av kunskapsläget följdes av sammandragningar med
mer specifika frågor och klart uttalat syfte i den ena eller andra riktningen.

Samtidigt tjänar en sådan här allmän konferens mycket bra det latenta
syftet att vara perspektiwidgande. Eftersom det i dagens specialiserade
forskning är lätt att drabbas av "tunnelvision" är det befriande att träffa
kolleger från andra områden som sysslar med lite andra saker och med
annorlunda angreppsvinklar. På så sätt bidrar ett symposium av detta slag
till att hålla debatten igång, sprida idéer och stimulera tvärvetenskapliga
konsekvensanalyser. Inte minst bidrar man till att fä forskarna att känna
sig som en del av ett fungerande vetenskapssamhälle.
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D ÖVRIGT

D17 Program for KASAM/SKN-seminarium,
Saltsjöbaden 5-7 sept, 1989

Dag 1 (Tisdag 5 sept 1989)

16.30-17.30 Registrering

17.30-18.30 Middag

19.00-21.00 • Vfilkomstanförande (Camilla Odhnoff, KASAM)
• Syftesbeskrivning (Nils Rydell, SKN)
- Beskrivning av barriärsystemet (Tönis Papp, SKB)
- Scenarierna och säkerhetsanalysen

(Kjell Andersson, SKI)
- Strålskyddskriterier i det långa tidsperspektivet

(Curt Bergman, SSI)
• Ashby's lag och forskarsamhället: Några synpunkter

på kunskapsprocessen (Oas-Otto Wene, KASAM)
- Vår begränsade kunskap (Lars Nordström)

21.30 ca Kvällssmörgås

Dag 2 (Onsdag 6 sept)

07.30-08.30 Frukost

09.00-12.30 Session 1: Tiden fram till nästa istid
Ordf. och inledare: Ingmar Grenthe, KASAM
Kaffepaus 20.30-11.00

12.30-14.00 Lunch
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Ordf. och inledare: David Gee, KASAM
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17.30-19.00 Middag

19.00-21.30 Session 3: Människors intrång
Ordf: Anne-Marie Thunberg, KASAM
Inledare: Claes Thegerström, NEA

21.30 ca Litet kvällsmål
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13.30-15.00 Session 6: Sammanfattning och slutsatser

Ordf: Olof Söderberg, SKN (möjlighet för pressen att närvara)
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15.30-17.00 Presskonferens
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RAPPORTER UTGIVNA AV
STATENS KÄRNBRÄNSLENÄMND, SKN

Reports published by the
National Board for Spent Nuclear Fuel

NAK RAPPORT 1 SAMMANSTÄLLNING AV NUKLEÄRA KÄLLDATA FÖR
ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

(Compilation of Nuclear Source Data for Spent Nuclear Fuel)

Göran Olsson
Studsvik Energiteknik AB, April 1983

(19 pages of tables and diagrams, Swedish text)

NAK RAPPORT 2

NAK REPORT 3

NAK RAPPORT 4

MATERIAL OCH PROCESSUTVECKLING FÖR DIREKT
SLUTFÖRVARING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

(Material and Process Development of Ceramic Encapsulation
of Spent Nuclear Fuel for Disposal)

Caj Airola
Studsvik Energiteknik AB, November 1983

(119 pages mainly on engineering aspects of ceramic
encapsulation, in Swedish)

ENCAPSULATION OF SPENT NUCLEAR FUEL IN
CERAMIC MATERIALS. AN INTRODUCTORY STUDY

S Forsberg, T Westermark
Department of Nuclear Chemistry,The Royal Institute of
Technology, Stockholm, Sweden, March 1983

(37 pages mainly on material properties, in English)

INTERNATIONELL UTVECKLING FÖR KOMMER-
SIELL UPPARBETNING AV KÄRNBRÄNSLE, BEHAND-
LING AV UPPARBETNINGSAVFALL OCH ÅTER-
ANVÄNDNING AV PLUTONIUM

(International Development of Commercial Reprocessing of
Spent Nuclear Fuel, Treatment of Reprocessing Wastes and
Recycling of Plutonium)

Göran Carleson, Åke Hultgren
Studsvik Energiteknik AB, Mars 1983

(44 pages in Swedish)
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NAK RAPPORT 5

NAK RAPPORT 6

SAMMANSTÄLLNING OCH VÄRDERING AV UTLÄNDSKA
SÄKERHETSSTUDIER ÖVER SLUTFÖRVARING AV
KÄRNBRÄNSLEAVFALL

(Review of Foreign Safety Studies on Disposal of Spent Nuclear
Fuel Waste)

Ragnar Gelin
Studsvik Energiteknik AB, April 1983

(109 pages in Swedish)

NÅGRA HUVUDINRIKTNINGAR INOM MODERN
RISKTEORI

(Some Main Trends in Recent Development of Risk Theory)

Nils-Eric Sahlin
AB Episteme, Lund, Juli 1983

(23 pages in Swedish)

NAK RAPPORT 7

NAK RAPPORT 8

NAK RAPPORT 9

RISK PÅ LÄNG SIKT OCH DISKONTERING AV RISK

(Risk in the Long Term and Discounting of Risk)

Bengt Hansson
AB Episteme, Juli 1983

(17 pages in Swedish)

RISK PÅ LÄNG SIKT OCH DISKONTERING AV RISK I
SAMBAND MED FÖRVARING AV RADIOAKTIVT
MATERIAL

(Long Term Risk and Discounting of Risk in Relation to
Disposal of Radioactive Materials)

Ola Svenson, Gunnar Karlsson
Stockholms universitet, September 1983

(43 pages in Swedish)

UPPFÖLJNING AV UTLÄNDSKA SÄKERHETSSTUDIER
ÖVER SLUTFÖRVARING AV KÄRNBRÄNSLEAVFALL

(Review of Foreign Safety Studies on Disposal of Spent Nuclear
Fuel Waste)

Ragnar Gelin
Studsvik Energiteknik AB, Juni 1984

(40 pages in Swedish)
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NAK RAPPORT 10

NAK REPORT 11

NAK RAPPORT 12

INTERNATIONELL UTVECKUNGAVMELLANLAGRING
OCH UPPARBETNING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE
SAMT PLUTONIUMÅTERFÖRING

(International Development of Intermediate Storage and Repro
cessing of Spent Nuclear Fuel and on Recycling of Plutonium)

G Carleson, Å Hultgren
Studsvik Energiteknik AB, Augusti 1984

(56 pages in Swedish)

THE DISPOSAL OF HIGH-LEVEL RADIOACTIVE
WASTE 1984, Vol. I and II

Frank L Parker, Robert E Broshears, Janos Pasztor
The Beijer Institute of the Royal Swedish Academy of Sciences
October 1984

(Vol 1116 pages, Vol II 209 pages, in English)

KÄRNBRÄNSLENÄMNDENS FORSKNINGS-
INVENTERING 1983 -1984

DEL I SLUTRAPPORT
DEL II FORSKARUTLÄTANDEN

(An inventory of research needs
Vol I Summary and Conclusions, 30 pages
Vol II Research proposals, 196 pages)

The report identifies knowledge gaps and presents proposals on
items which ought to be addressed in the on-going Swedish
research programme on disposal of spent nuclear fuel
(in Swedish).

Clas-Otto Wene et al
December 1984

NAK RAPPORT 13

NAK RAPPORT 14

RISKFORSKNING OCH BESLUT OM RISKER

(Risk Research and Decisions about Risks)

Sven Ove Hansson
Februari 1985

(14 pages in Swedish)

UPPFÖLJNING AV UTLÄNDSKA SÄKERHETSSTUDIEIl
ÖVER SLUTFÖRVARING AV KÄRNBRÄNSLEAVFALL

(Review of Foreign Safety Studies on Disposal of Spent Nuclear-
Fuel Wiste)

Ragnar Gelin
Studsvik Energiteknik AB, April 1985

(37 pages in Swedish)

301



NAK RAPPORT 15

SKN REPORT 16

SKN REPORT 17

SKN RAPPORT 18

UPPFOLJNIxNG AV DEN INTERNATIONELLA
UTVECKLINGEN AV MELLANLAGRING OCH
UPPARBETNING AV ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

(International Development of Intermediate Storage and Repro-
cessing of Spent Nuclear Fuel and on Recycling of Plutonium)

Goran Carleson
Studsvik Energiteknik AB, Juni 1985

(39 pages in Swedish)
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