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INLEDNING

SSI anser sammanfattningsvis att SKB formellt uppfyller de krav som regeringen den
16 december 1993 ställt avseende kriterier för platsval, förutsättningar för uppförande av en
inkapslingsstation, säkerhetsanalyser och bindningar inom programmet.

SSI har, vad gäller SKBs FUD-komplettering, i sin granskning tagit hänsyn till att SKB
redan nästa år kommer att redovisa ett nytt forskningsprogram. SSI finner i sitt yttrande
att det ingenting finns i SKBs komplettering av forskningsprogrammet FUD 92 som
föranleder SSI att starta en ny dialog om 1992 års forskningsprogram.

Efterhand kommer SSIs granskning att gälla tekniska delsystem snarare än allmänna
principer. Den inledande fasen i beslutsprocessen som kräver generella värderingar är
emellertid långt ifrån över och därför har SSI lagt stor vikt i granskningen vid fördjupning
av en del sådana principiella överväganden som bl a redovisades i förra
granskningsyttrandet 1993-01-28.

SSI har valt att i denna redovisning särskilt behandla övergripande frågeställningar vilka
behöver behandlas före det att beslut fattas som innebär bindningar till främst val av
system och plats. SSI behandlar här lagstiftningsfrågor, samhällets skyddsambition, MKB-
processen inklusive val av system och plats.

Arbetet har utförts av en grupp tjänstemän inom SSI under ledning av Mikael Jensen.
Arbetet har utgjort ett underlag för senare formuleringar i såväl SSIs yttrande över FUD-
kompletteringen och de strålskyddskriterier för slutförvar som nu har redovisats i utkast.



2 BAKGRUND

Kompletteringen till FUD-ProgTam 92 har tillkommit till följd av regeringens beslut
1993-12-16, i vilket regeringen anger följande villkor som "skall gälla i den fortsatta
forsknings-och utvecklingsverksamheten".

SKB skall komplettera FUD-Program 92 genom att redovisa

de kriterier och metoder som kan bilda underlag för val av platser lämpliga for
slutförvar,

ett program för beskrivning av förutsättningar for konstruktion av
inkapslingsstation och slutförvar,

ett program för de säkerhetsanalyser som SKB avser att upprätta,

en analys av på vilket sätt olika åtgärder och beslut påverkar senare beslut
inom slutförvarsprogrammet.

Som bakgrund för sitt ställningstagandet anför regeringen beträffande SSIs granskning att
"det finns behov av en helhetssyn av strålskyddsfrågorna. SKB bör kunna redovisa
säkerhets- och strålskyddsfrågor for såväl den operativa fasen som för slut-forvaringsfasen".
Dessutom stöder regeringen SSIs, SKIs och KASAMs syn på myndigheter och allmänhetens
information: "Enligt regeringens uppfattning är en god offentlig insyn önskvärd i
urvalsprocessen. SKB bör lämna information om sitt arbete i detta avseende till SKI, SSI,
KASAM, Boverket samt berörda länsstyrelser och kommuner".



3 PRINCIPFRÅGOR

Den i FUD 92 redovisade mycket omfattande produktionsplanen innebär att frågor ställs och
kommer ställas kring alia skeden av slutförvarsprocessen. Nedan nämns några strategiska
frågor som SSI vill fästa regeringens uppmärksamhet på. Alla berör inte nödvändigtvis
direkt de av regeringen ställda villkoren. Frågorna berör den legala processen, ägarskap-
/ansvarsfrågor, övergripande strategifrågor vad gäller beslutsordning, myndighetsutövning
samt insyn och öppenhet i beslutsprocessen.

3.1 Lagstiftningen på kärnavfallsområdet

I samband med SSIs behandling av frågor knutna till slutförvaring av använt bränsle mm
bedömer SSI att det finns oklarheter vad gäller lagstiftningen inom området. SSI vill göra
regeringen uppmärksam på dessa oklarheter så att, för det fall regeringen finner det
lämpligt, tydliggöranden kan göras och ändringar kan komiua till stånd.

3.1.1 Granskning av SKBs forskningsprogram och MKB-forfarandet

Forskningsprogrammet 1995 bör vara det sista som granskas enligt nuvarande metodik och
lagstiftning. Ett forskningsprogram 1998 skulle sträcka sig till år 2004, där
tillståndsdialogen kan vara långt framskriden, även om SKB skulle råka ut för avsevärda
förseningar. SKBs forskning kommer vid denna tid att avse frågor som myndigheterna
kräver belysta inom ramen för en tillståndsdialog och inte för att tillgodose krav på en
allsidig forskningsverksamhet.

SSI anser att det är därför mera praktiskt att, t ex efter att SKB för någon del i
avfallsprogrammet har lämnat in en ansökan som skall behandlas av myndigheterna,
årligen ha tillgång till en sammanfattande bedömning från SKB, som dels berör
tillsynsfrågor, dels SKBs forskning. Myndigheterna kan på grundval av en sådan
redovisning årligen tillställa regeringen en sammanfattande rapport.

SSI vill i detta sammanhang särskilt peka på det MKB-förfarande som redan har tagit
sin början. Forskning kring alternativ är en integrerad del av MKB-förfarandet för att
redovisa alternativ till anläggningar, metoder som SKB kommer att begära tillstånd för. Det
är t ex angeläget att det står klart att altemativredovisningen för en MKB faller helt inom
MKB-förfarandet med den tillgänglighet som detta ger för beslutsfattare och allmänhet.

Det är enligt SSIs uppfattning angeläget att MKB-förfarandet utformas så att berörda i
kommuner, myndigheter och sökanden i en öppen och genomblickbar process samverkar till
att ta fram ett beslutsunderlag. Detta samrådsförfarande måste präglas av ett öppet
arbetssätt och inkludera berörda invånare i aktuella kommuner. SSI anser att det föreligger
vissa oklarheter vad gäller samordningen av de lagar som reglerar processen och det ansvar
som olika berörda myndigheter har. Det kan även behöva klargöras i vilken följd de olika
besluten tas och vilken bindning dessa ger infor kommando beslut.

I en rapport om MKB som myndigheternas utarbetat i en gemensam arbetsgrupp nämns
behovet av dialog mellan SKB och de kommuner som idag arbetar med
forsLudieproblematiken. SSI instämmer i den del av slutsatsen som berör



samräusfurfaranuet i forstudiekominuner: "Don praktiska möjligheten att ordna
samrådsgrupper med det stora antalet kommuner som i princip kan bli berörda av en
lokalisering måste bedömas som begränsad". Dessa speciella svårigheter kring
lokaliseringsfrågorna motiverar särskilda insatser från staten for att underlätta
kommunernas arbce. Situationen skiljer sig från vanliga industrilokaliseringar och ett
statligt stöd skulle kunna vara motiverat.

Något som också kan underlätta en dialog från myndigheternas sida är att öka
tillgängligheten och kapaciteten att informera på bred front. SSI har tillsammans med SKI
upprättat gemensamma riktlinjer bland annat för att effektivt informera kommuner om
avfallsprogrammet.

SKB har upprättat särskilda avtal med de kommuner som idag bedriver förstudier i
samarbete med SKB. Avtalen innebär bl a att lokala seminarier skall hållas i kommunens
eller i en särskild referensgrupps regi. Detta arbete innebär i sig en stor insats för
kommunen och det kan i sin tur innebära att det saknas tid för ett parallellt forum där en
dialog kan föras mellan kommunen och statliga myndigheter. I realiteten har dialogen med
myndigheter skett inom ett av SKB och kommunen bestämt seminarieschema. Det har
inneburit en viss, relativt snäv form för kommunikation. I princip har myndigheternas
insatser inskränkts till kommentarer på de av SKB presenterade föredragningarna.

Det kan ligga i förstudiekommunernas intresse att ha en bredare kontakt med myndig-
heterna, men sådana önskemål har inte ännu framförts från kommunerna. Det är enligt
SSI därför rimligt att myndigheterna idag begränsar sina komm'ankontakter till det slag
som hittills etablerats. Dock bör beredskap för ytterligare insatser finnas.

En fråga som kommer upp vid diskussioner både vad gäller ink
apslingsstationen och i förstudiekommuner, är olika ansvarsfrågor för avfallsprogrammets
slutsteg, såsom nämns under punkt 3.1.3. Då kommunala beslutsfattare behöver kunna
besvara dessa frågor är det värdefullt att ha dem reglerade så tidigt som möjligt. Det gäller
både kommuner där förstudier bedrivs eller kommer att bednvas och MKB-arbetet inför
inkapslingsstationen som leds av länsstyrelsen i Kalmar.

3.1.2 Rättslig prövning

I nuläget är i praktiken alla frågor som berör kärnkraft undantagna domstolsprövning. Alla
överklaganden som riktas från industrin mot myndigheternas ageranden skall ställas till
regeringen. Överklagandena prövas således ej inom det ordinarie rättsväsendet. Detta gäller
i princip alla överklaganden oavpett om dessa berör t.ex. arbetarskyddsfrågor eller
miljöfrågor. Det betyder att om SSI fastslår identiskt lika krav på arbetarskyddsåtgärder för
a) en strålsteriliseringsanläggning eller b) ett kärnkraftverk behandlas eventuella
överklaganden i fallet a) av kammarrätten och i fall b) av regeringen. Det bör utredas om
denna skillnad är acceptabel och vilken ändring som annars bör vidtas.



o. /.o LcirigsiKtigt ägarförhållande i ansvar

Som tidigare nämnts har bl a frågan om långsiktigt ansvar diskuterats i tidigare skeden.
Det som nu aktualiserar frågan är bl a kommunernas krav på information, t ex vid
nuormationsmöten i platsvalsprocessen.

Kämtekniklagen och strålskyddslagen anger klart att det är en juridisk person (bolaget) som
har att svara för ett säkert omhändertagande av av .ull som uppkommer i verksamheten. Det
är således ej staten eller kommunen som ansvarar för detta. Det är i nuläget inte klart vem
som tar över detta for det fall att tillståndshavaren förlorar möjligheten att fullgöra sina
förpliktelser, staten, kommunen eller markägaren.

Efter det att en kärnteknisk verksamhet upphört foreligger inte längre tillstånd att driva
energiproduktion och därmed inga inkomster for industrin. I detta läge finns i praktiken
inga legala åtgärder som kan åtas för att tvinga den före detta tillståndshavaren till att
svara upp mot sina skyldigheter, dvs inget tillstånd att dra in eller villkor att ställa på en
icke existerande verksamhet. Detta läge kan uppstå efter det att fondera förbrukats, ifall
åtgärder för övervakning krävs under längre tid eller om bolaget helt enkelt avstår från att
svara upp mot lagens krav.

SSI föreslår att regeringen utreder vem som tar över ansvaret för det fall tillståndshavaren
förlorar möjlighet att fullgöra sina förpliktelser och anger vilka skyldigheter som föreligger
som kan föreligga for markägare, kommun och stat.

En möjlig lösning är att staten tar över ansvaret enligt 10 § KTL och ägandeskapet för
avfallet och alla fonderade medel i och med att tillståndet för den kärntekniska
verksamheten upphör. Andra förslag presenteras i utredningen "säkrare finansiering".



STRALSKYDDSKRITHRIER

-1.1 Inledning

Under åren 1993 och 1994 har inom Strålskyddsinstitutet diskuterats de skyddskriterier
som myndigheten kommer att utgå ifrån vad gäller acceptansen av ett kommande system for
omhändertagande av högaktivt radioaktivt avfall. SSI kommer inom kort att presentera
strålskyddsregler för avfallsforvar. Redan tidigare har myndigheten i olika .sammanhang
slagit fast som föreskrift, villkor eller i annan form de regler som galler for skyddet av
personal, allmänhet eller naturen för kärnteknisk verksamhet.

I detta kapitel anges kortfattat dels de regler som i dag är tillämpliga och efter vilka
tillståndshavarna har att rätta sig, dels for denna verksamhet specifika forslag till villkor.
Denna redovisning kan ses som ett underlag för industrin vad gäller de skyddsvillkor som
strålskyddsmyndigheten kommer att ställa upp vid en kommande tillståndsprövning for
system eller delar av ett system for omhändertagande av använt kärnbränsle m.m.

Utgångspunkt for myndighetens överväganden i sammanhanget utgör strålskydds-
myndighetens behandling av villkoren för acceptans av SFR-1, laddningstillstånd
Forsmark 3, SSIs tidigare meddelade foreskrifter som är relevanta i sammanhanget samt
kriteriedokument framtagna inom det nordiska samarbetet (så kallade flaggböcker).

Grundläggande forutsättningar för skyddsambitionen behandlas löpande av SSIs styrelse
och nedanstående utgör en redovisning av en sådan policy.

4.2 Utgångspunkt

Utgångspunkt for strålskyddet vad gäller omhändertagande av avfall ar att skyddsnivån
skall vara likvärdig med den som föreligger för andra verksamheter med strålning. Frågans
känsliga natur och hänsyn till den oro som kärnkraftsavfallet ger till många i samhället
ställer stora krav på SSI vad gäller att förklara och att sätta risken med avfallet i
perspektiv till andra risker i samhället. Hänsynstagandet innebär dock inte att skyddsnivån
i detta sammanhang skah särbehandlas.

SSI utgår ifrån ICRI'.s grundläggande principer vad gäller skydd mot joniserande strålning.
Dessa innebar att verksamheten skall vara berättigad, optimerad och att individens skydd
skall vara säkrat. Eftersom Riksdag och regering har behandlat frågan om kärnkraftens
berättigande och efter som avfallet de facto finns är frågan om berättigande inte applicerhar
i detta sammanhang. B^sen for skyddet måste således byggas på optimeringsprincipen med
hansyn tagen till individens skydd.

Enkelt uttryckt innebär optimeringsprincipen att alla åtgärder som kan vidtagas för att
reducera den totala stråldosbelastningen (den sammanvävda stråldosen för alla de som
bestrålas på grund av verksamheten inom övcrblickbar framtid) skall vidtas så länge dessa
syns försvarbara utifrån kostnads- och sociala faktorer. I detta sammanhang kan även
beaktas vår upplevda oro (den psykiska immissionen) for riskerna med avfallet.

!>>•! skulle kunna tankas at! ett optimalt skydd for det stora folkflertal-: innebar att ett
fatal personer utsatts for mycket, höga stråldoser. Kor att försäkra samhället om att detta



inte kan inne bara oacceptabla iudividkousekvenser rinns även ett individskydd i form av
dosgränser. All skyddsreglerande verksamhet som SSI stipulerar utgår från dessa
grundläggande principer. Dessa principer har utgjort underlag i strålskyddslagstiftningen i
landet och är även accepterade internationellt.

Övriga grundläggande principer som SSi tillmäter stor vikt ar försiktighetsprincipen och
skyddet av den biologiska mångfalden. Dessa principer har speciell bäring på frågor där vår
kunskap är knapphändig som t ex vad gäller effekter på miljön orsakade av joniserande
strålning.

Självfallet utgår SSIs krav från att dessa i ett senare skede skall vara tillämpliga i
lagprövningssammanhang. Vid formulerandet har SSI därför fäst stor vikt vid att en
sökande skall kunna visa på att ställda krav är uppfyllda.

SSI finner vidare att det är nödvändigt att de krav som myndigheten ställer är skäliga och
att dessa skall ses i ett helhetsperspektiv vad gäller omhändertagande av miljöfarligt avfall
och att skyddsambitionen utgår från en sädan helhetssyn.

4.3 SSIs skyddskrav för joniserande strålning

Skyddskraven avser de verksamheter som berör slutligt omhändertagande av an'.ant
kärnbränsle d v s inkapslingsstation, eventuell anläggning for mellanlagring av inkapslat
bränsle och slutförvarsanläggning samt tillhörande transportsystem.

SSI gör en skälighetsbedömning av verksamheten utgående från en helhetsbild av de
konsekvenser nämnda verksamhet kan ge upphov till för personal, allmänhet och miljön.
Med helhetsbild förstås den samlade bedömningen av alla strålningsrisker för människa,
djur och miljö som verksamheten kan ge upphov till idag och i en överblickbar framtid.

Vid bedömningen av strålningsriskerna skall därför beaktas doser uppkomna i alla led i
hanteringskedjan och tiden efter förslutning av slutförvaret. Det är den totala sammanvägda
strålningsrisken för människan och miljön, från alla lod i omhändertagandet av använt
kärnbränsle m.m., både idag och i framtiden, som ligger till grund för Strålskyddsinstitutets
överväganden om en föreslagen metod och lokaliseringsplats för omhändertagande av använt
kärnbränsle m.m. är godtagbar.

4.3.1 Allmänna strålskyddskrav

Målsättningen är att människan och naturen skall vara tillförsäkrade ett gott skydd idag
och för en överblickbar framtid.

Skadliga effekter orsakade av joniserande strålning skall beaktas för människor, växter och
djur. Sökandens redovisning skall angående skyddet av människan omfatta en uppskattning
av erhållen stråldos till anställda såväl som till allmänheten. Da det gäller skyddet av
naturen .skall kända effekter som kan erhållas pä växter och djur redovisas i såväl
lokali.sering.somrädet som andra områden som kan beröras av joniserande strålning
härrörande Iran verksamheten.

Verksamhetens jviritagbarhet basera.-; pä strålskydrlslageii (SSI KS 1!)SH:22(>> och



Internationella strålskyddskommissionens (ICRP) rekommendationer så som de har
uttolkats av Strålskyddsinstitutet.

Detta innebär att verksamheten skall vara st; 'ikyddsmässigt optimerad och att förväntade
individdoser skall understiga myndighetens stipulerade gränsvärden. Vidare skall
nödvändiga åtgärder, så långt som det är praktiskt och ekonomiskt rimligt, vara vidtagna
för att undanröja risker för allvarliga strålningsolyckor i alla steg i hanteringskedjan
inklusive den för människan överblickbara tiden efter förslutning av slutförvaret.

I de fall att framtida förutsagda stråldoser i några beräkningsfall överstiger stipulerade
gränser men är så låg att ingen risk for akuta (deterministiska) skador föreligger skall
sannolikheten för den händelsekedja som leder fram till nämnda stråldos diskuteras.
Resultaten skall i detta fall presenteras som produkten av stråldos och sannolikhet för
händelsen. Strålskyddsinstitutet kan i vissa fall acceptera att beräkningsresultat
indikerar doser över SSIs gränsvälden förutsatt att sannolikheten för händelsen är låg och
dosen måttlig (ej kan väntas leda till akut skada).

4.3.2 Doser till personal inom verksamheten.

Anläggningen skall utformas och konstrueras så att villkoren för individens skydd mot
joniserande strålning enligt SSLFS 1989:1 är uppfyllda. Detta innebär bl.a. att dosgränsen
är 20 mSv per år som ett medelvärde över 5 år .

Vidare skall verksamheten utformas så att kollektivdosekvivalenten for personal i
verksamhet vid inkapsling, transport och deponering innefattas i de 2 mansievert per år och
gigawatt installerad elektrisk effekt vid den avfallsgenererande verksamheten som
verksamheten totalt ej bör överstiga.

Stråldoser skall bedömas för alla led i hanteringskedjan och redovisas till
Strålskyddsinstitutet för godkännande innan verksamhet med strålning i berörda
anläggningar kan medges.

4.3.3 Doser till allmänheten.

Anläggningarna skall utformas och konstrueras så att villkoren för skydd av individer
i allmänheten (s.k. hypotetisk kritisk grupp) enligt SFS 1991:5 är uppfyllda. Detta innebär
bl.a. att skyddet är källrelaterat och att tillskottet i stråldosen till en individ i kritisk grupp
understiger 0,1 Msv/år från reglerad verksamhet.

Vidare »kall konstruktionsmålsättningen för anläggningarna vara sådan att den
totala globala kollektivdosekvivalenten från dessa anläggningar och tillhörande
verksamheter ryms inom de 5 mansievert per år och gigawatt installerad elektrisk effekt
som det svenska kärnkrafts programmet ej bör överskrida.



4.3.4 Skyddet av "naturen"

Skydd av naturen berör huvudsakligen tre frågeställningar; skydd av människans hälsa,
skydd av biologisk mångfald och skydd av naturresursernas produktionsförmåga. Skyddet
skall redovisas for direkt påverkan i samband med anläggningsarbete och ibruktagande av
förvarssystemet, samt för påverkan under en överblickbar framtid orsakad av utläckande
radioaktiva ämnen från ett förvar till potentiella utströmningsområden.

Skydd av människans hälsa följer de kriterier som berör dos till personal och allmänhet. För
allmänheten specificeras dos till kritisk grupp, vilket implicerar att andra exponeringsvägar
kan förekomma vilka drabbar andra organismer än människa. Dessa frågor skall beaktas
vid skydd av naturen.

Med den biologiska mångfalden förstås variation mellan arter, variation inom arter,
variation mellan arter, interaktioner mellan olika processer på ekosystemnivå, samt
interaktioner mellan organismer och den abiotiska miljön. Skydd av biodiversitet utgjorde en
av de primära punkterna om vilken enighet uppnåddes under Riokonferensen 1992, och
denna filosofi kommer troligen att styra eller på annat sätt influera miljövårdsarbetet långt
in i nästa sekel. Skydd av biodiversitet innebär att inte enbart lätt identifierbara och för
allmänheten välkända komponenter i ekosystemet skall skyddas (t ex varg, havsörn, utter,
m fl), utan hela den intrikata väv av interaktioner, näringsflöden, energiflöden mm som
bygger upp ekosystemets struktur.

Biodiversiteten kan anses vara skyddad under förhållanden då de i ekosystemet
forekommande organismerna är skyddade. För att uppnå detta skyddsmål torde det vara
tillräckligt att organismerna är skyddade på populationsnivå. Skydd av en population
innebär de facto att åtgärder eller kriterier måste inriktas på skydd av individer, och för
dessa individer det känsligaste utvecklingsstadiet, dvs i allmänhet den reproduktiva fasen.
Behovet av individskydd är även uppenbart sett i relation till små populationer,
marginalpopulationer med begränsat genflöde till/från populationens huvudsakliga
utbredningsområde, samt endemiska organismer, där populationens fortlevnad i samtliga
fall kan vara avhängig av fortplantningen hos ett fåtal individer.

För att möjliggöra en bedömning om skyddet av naturen är tillräckligt och för att utvärdera
påverkansområdets storlek bör i princip ett kvantitativt värde uppställas. Exempel på
sådana kriterier kan vara jämförelser av utsläppt aktivitet mot den i naturen förekommande
naturliga omsättningen eller ett värde på stråldos till t ex indikatororganismer. Sådana
kriterier bör uppställas så att de ger en viss marginal gentemot doser där biologisk påverkan
på individnivå kan konstateras.

För att utvärdera effekter av utflöde från ett slutförvar på biota i miljön krävs analys av
spridningen och den potentiella bioackumulationen av dessa agentier i aktuella ekosystem.
Det naturvetenskapliga underlaget för att i nuläget utvärdera dessa processer och för att
utgående från detta fastslå kvantitativa gränsvärden är inte heltäckande. SSI avser att, med
hänsyn tagen till ovanstående, i kommande föreskrift belysa hur säkerställandet av skyddet
av naturen kan utvärderas och redovisas. SSI avser att i denna föreskrift särskilt beakta det
arbete som pågår med framtagande av miljökvalitetsnormer. SSI vill dock redan i nuläget
slå fast att en fullgod redovisning av skyddet av naturen ar en förutsättning för att
strålskyddsmyndigheten framledes skall kunna medge tillstånd för radiologisk verksamhet.



4.3.5 Tidsperspektiv

Stråldosen till individer i allmänheten skall bedömas kvantitativt - baserat på individdos till
kritisk grupp - för de närmaste 10.000 åren efter förslutningen. Bedömningen skall minst
inkludera ett beräkningsfall som, vad gäller biosfären, utgår ifrån att de förhållanden som
råder vid förslutningstillfället inte förändras.

Över samma tidsperspektiv skall en bedömning göras vad avser skyddet av naturen.

Särskild stor vikt skall ges åt att redovisa skyddet for perioden under de första 1000 åren
efter förslutning.

En kvalitativ diskussion, utan angivande av stråldoser, av förvarets funktion och
konsekvens för människa, djur och miljö för perioden efter 10.000 år skall också utföras.
Denna diskussion skall inkludera överväganden som beaktar risken för förhöjda utsläpp. En
sådana redovisning bör inkludera jämförelser med naturlig omsättning av radioaktiva
ämnen i det ekologiska systemet.

Alla uppskattningar av individdos for tiden fram til! 10.000 år från förslutning bör redovisas
som bästa uppskattning med angivande av felgränser.

4.3.6 Optimering

Omhändertagande av använt kärnbränsle m.m. resulterar i exponering av personal och
allmänhet idag och risk för att allmänheten kan komma att exponeras i en framtid.
Systemet for omhändertagande skall utformas på sådant sätt att påverkan på dagens
generationer och framtida generationer minimeras. Skälet att göra denna typ av
optimeringsanalys är bl.a. att försäkra att det arbete som idag utförs inom
avfallsprogrammet, och som ger doser idag, verkligen är till nytta och reducerar doserna till
framtida generationer.

SSI kan således inte acceptera att dosbelastande arbete utförs idag för att uppnå en
omtvistad och minimal hypotetisk förbättring för framtida generationer.

4.4 Bedömningsunderlag.

Till Strålskyddsinstitutet skall vid ansökan för slutförvarssystemet redovisas ett
fullständigt bedömningsunderlag för alla led i hanteringskedjan, d.v.s. för den tid
verksamhet pågår vid berörda anläggningar samt för tiden efter förslutning av slutförvaret .
Härvid gäller bl.a.:

a) att förväntad strålningspåverkan, inkluderande den som orsakas av
intrång, redovisas med utnyttjande av bästa uppskattning;

b) att prognos för stråldos för alla led i hanteringskedjan redovisas i
enlighet med gängse metoder och praxis för kärntekniskt arbete;

c) att for de fall erfarenhetsbakgrund eller data saknas skall strål-
dosen for dessa fall uppskattas medelst beräkningsmodeller där
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även osäkerheten i beräkning, antaganden m.m. anges;

d) att en redovisning av miljöpåverkan orsakad av utläckage från ett
slutförvar efter deponering görs för de beräkningsförutsättningar
och prognosmodeller som anses rimliga samt för alla led i
beräknings-/bedömningsgången,

En särskild redovisning skall ske till Strålskyddsinstitutet av de osäkerheter som är
förenade med beräkningresultaten. Denna redovisning skall bl.a. inkludera osäkerheter i val
av scenarier, konceptuella osäkerheter i valda modeller, osäkerheter i matematiska
formuleringar, osäkerheter i dataunderlaget, överväganden vad gäller tillförlitligheten i
gjorda osäkerhetsanalyser samt hur sökanden har valt att tolka resultaten och presentera
dessa.

Vidare skall sökanden även redovisa till Strålskyddsinstitutet det förfarande som
vidtagits vad gäller förutsägelse av processer och extrapolering av data som utnyttjats i
beräkningsmodellerna.

4.5 Särskilt påpekande rörande långtidsaspekterna

För långlivade radioaktiva nuklider utgår SSI från skyddsansatsen att dessa nuklider kan
jämställas med stabila genotoxiska ämnen, t.ex. tungmetaller. Skyddet skall - så långt
möjligt med tanke på olikheter i resurser och arbetssätt - utgå ifrån de skyddsprinciper
vilken samhället normalt förespråkar för sådana agentier.

Skyddet av människa och miljö skall vad gäller framtida händelser utgå från en mycket hög
ambitionsnivå. Denna skyddsnivå är unik utifrån normala skyddsöverväganden i samhället
eftersom den omfattar tider vars överblickbarhet kan diskuteras och motiveras utifrån det
slutförvarade avfallets starka radiotoxicitet/farlighet i ett långsiktigt perspektiv. SSIs
doskrav omfattar i praktiken all överblickbar framtid vilken av Strålskyddsinstitutet har
satts till 10.000 år från förslutning av slutförvaret. SSI är medvetet om att en redovisning i
detta tidsperspektiv är förenad med stora osäkerheter.

Strålskyddsinstitutet ser det som nödvändigt att sökanden eftersträvar att den
kvarhållande förmågan är intakt och/eller att ett eventuellt utläckage är rimligt lågt även
efter denna tid. En kvalitativ diskussion bör även göras.av förvarets funktion och
konsekvens for omgivningen vad gäller risken för signifikanta utsläpp för perioden efter
10.000 år. En sådan diskussion, vilken ej skall redovisa stråldosberäkningar, utgör en del
av Strålskyddsinstitutets underlag för ställningstagande utifrån optimeringssynpunkt men
är ej ensam avgörande för om slutförvaret är godtagbart eller ej utifrån
strålskyddssynpunkt.

5 METODVAL

Frågan om val av forvarskoncept har behandlats tidigare av SSI, i granskning av RKBs
forskningsprogram FUD 92. Regeringen har uttalat att

"anm om KBS 3 skulle visa sig vara ett rimligt val for demonstrationsdeponering hor SKH
inte. hinda .st/,' för någon specifik hantering:;- och förvaringsmetod innan en ramlad ocfi
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ingående analys av tillhörande säkerhets-och strålskyddsfrågor redovisats". (Beslutet
1993-12-16 om FUD 92).

Detta uttalande, tillsammans med SKBs redovisning av, kan i princip ses som ett
godkännande av KBS-3 metoden i den meningen att utvecklingen av metoden kan drivas
vidare och att principiella alternativ till denna metod kan ges en lägre prioritet.

SSI har full förståelse för att SKB inte kan arbeta med flera parallella alternativ ända fram
i konstruktionsstadiet. SSI menar däremot att en fyllig redovisning bör ges när ett
alternativ enligt SKB förlorar i tyngd på grund av nya kunskaper eller en ny fas i
produktionsprocessen.

5.1 Ordningsföljden

Som redovisas i denna skrift under rubrik platsval finner SSI det angeläget att ta upp
frågan om till vilken utvecklingsnivå ett koncept skall vara utvecklat före det att
platsvalsprocessen inleds. I nuläget har SKB vidareutvecklat det så kallade KBS-3 konceptet
till vad som förefaller kunna bli ett trovärdig metod för slutförvaring av högaktivt avfall.
Dock återstår att visa att kopparkapslar kan tillverkas i industriell skala och att kvaliteten
på kapslarna håller myndigheternas krav. Redovisning av bl a svetstekniken och frågan om
dosbelastning till personal måste presenteras innan konceptet kan ges klartecken.

SSIs principiella ståndpunkt är att lokaliseringsprocessen inte skall gå in i ett slutskede
före det att ett slutförvarskoncept har utvecklats till den färdigställandegrad att endast
mindre utvecklingsarbete återstår - av teknisk optimerings karaktär och anpassning till de
lokala kemiska och fysiska parametrar som råder i förvaret. Det är även SSIs
uppfattning att i princip skall förvaret byggas först och inkapsling av bränsle utföras
sedan. Detta för att försäkra att de kapslar som tillverkas verkligen kan läggas ner i
förvaret.

5.2 "Noir-alternativet

För det fall att framtagandet av koncept för omhändertagande av högaktivt avfall inte röner
slutgiltig framgång eller för det fall att lokaliseringsprocessen misslyckas föreligger det
behov att diskutera vilka åtgärder som då måste vidtagas för att omhänderta bränslet. Det
står redan klart i nuläget att en fortsatt förvaring av bränsle i CLAB kan förväntas kunna
ske under ett antal 10-tal år utan att allvarliga strålskyddsproblem uppstår. Eftersom en del
av bränslet som förvaras i CLAB redan lagrats under betydande tid innebär detta att
tidsfristen kanske är ett 20-tal år före det att åtgärder måste vidtas. Inte bara läckande
bränsle måste beaktas som konsekvens i detta sammanhang utan även möjligheten att på
ett säkert sätt omhändertaga bränslet i den fortsatta inkapslingsprocessen.
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Utgående från ovanstående anser SSI att SKB redan i dag bör i detalj utarbeta ett koncept
som bygger på ett övervakat lagrande av det utbrända kärnbränslet. Det är klart redan idag
att förlängd drift av CLAB efter den planerade förslutningstiden i mitten av nästa
århundrade inte kan pågå längre än kanske några tiotals år. Lagring i ett luftkylt förvar
kan exempelvis ge en respittid av flera 100-tals år och ge tid för utvecklande av förbättrade
slutförvarsmetoder om så befinns nödvändigt. Övervakat lagring i överjords- eller ytnära
förvar utgör dock i sig ett problem eftersom det starkt radioaktiva materialet är
förhållandevis oskyddat och åtkomligt. En sådan lagring innebär också att förvaret inte är
att betrakta som ett slutförvar och problemen lämnas därmed till kommande generationer.

SSI anser, trots de problem som kan bli följden med övervakade förvar, att det är
nödvändigt att SKB utarbetar ett koncept av detta slag så att inte samhället står utan
alternativ handlingsväg för det fall att slutförvarsprocessen inte kan avslutas på det sätt
som SKB idag planerar för.

5.3 KBS-3 konceptet

Så länge som kapslarna i förvaret förblir hela sker inte någon transport av radioaktiva
ämnen från förvaret till markytan eller omgivande grundvatten. Först om någon kapsel
skulle skadas kan en sådan transport ske. Skador på en eller ett fåtal kapslar innebär ingen
påtaglig risk för kontamination av grundvattnet eller förhöjd strålning vid markytan. De
olika barriärerna, som utgörs av bränslet i sig, bentonit kring kapseln och i tunnlama samt
berget, utgör ett fördröjande skydd mot spridning av nuklider. En rörelse som sker längs en
enstaka svaghetszon i berget kan endast beröra ett fåtal kapslar och en sådan händelse
medför inte några allvarliga risker for en så stor spridning av nuklider så att de kan orsaka
stråldoser vid markytan som påtagligt kan påverka människor och natur. Först om ett stort
antal kapslar skadas finns förutsättningar för en så stor kontamination av grundvattnet och
omgivningen att en strålrisk kan föreligga.

SSIs bedömning är att det föreligger möjligheter för att ett fungerande slutförvar enligt
KBS-3 metoden forutsatt att kapslar kan tillverkas som uppfyller målet att vara intakta
under 1000 år. Att utvärdera och undanröja händelser som skulle kunna åstadkomma
skador på ett flertal kapslar i ett tidigt skede under förvarsskedet bör framledes ges prioritet
i SKBs arbetet eftersom det är dessa händelser som kan ge uppenbara effekter på miljön.

5.4 Det operativa skedet

I det perspektiv som berör den tid då arbete pågår i förvaret kan det vara så att förutsatt
att fjärrmanövrerade system fungerar att de största stråldoserna kommer att erhållas från
radon i luften i förvaret och om förvaret förläggs i en uran/torium rik granit från
gammastrålning från omgivande berg. Stråldosen från radon kan bli dimensionerande för
uppehållstiden i förvaret för de som arbetar där. En hög radonhalt i förvaret kan i och för
sig förorsaka kostnader men utgör knappast något absolut hinder, den kan i de flesta fall
bemästras genom ventilationstekniska åtgärder.
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En särskild strålrisk med att bergförlagt förvar utgör det förhållande att man arbetar i
relativt trånga tunnlar och orter. Vid missöden t ex vid deponeringen av kapslarna i
förvaringshålen är sidoutrymmet inte mer än en meter. Arbete nära en oskärmad kapsel kan
ge så hög dosrat att det kan behövas en planerad beredskap för hur man förfar vid olika
typer av missöden för att förhindra oönskad exponering av personalen.



6 INKAPSLINGSSTATIONEN

SSI vill särskilt trycka på kopplingen mellan slutförvaret och inkapslingsprocessen. SSI vill
att SKB fortlöpande redovisar kunskapsläget så att en ansökan om att uppföra en
inkapslingsstation inte görs utan omfattande kunskap om förvaret där kapslarna skall
deponeras.

SSI ser inte att slutförvarskonceptet på något tydligt sätt skulle vara beroende av
inkapslingsstationen. Däremot finns för inkapslingsstationen ett tydligt beroende av
kunskapen om kopparkapslar och deras funktion i förvarets miljö. Det finns ingen anledning
att producera kapslar som inte kan deponeras. Detta talar mot att uppföra en
inkapslingsstation innan konceptet har accepterats som en säker metod på detaljnivå. SSI
ser däremot inga skäl som talar emot en fortsatt utvärdering av tekniken för att konstruera
kapslar.

Det faller sig naturligt att SKB snarast redovisar möjligheten att konstruera ett övervakat
förvar, som utgör ett noll-alternativ (se avsnitt 5.4). Det behövs även ett liknande alternativ
som utgörs av ett förvar med kapslar vilka ej hunnit deponeras eller vilka hämtats upp från
demonstrationsförvaret på grund av att utvärderingen lett till att en annan lösning föredras.
SSI ser det som en svaghet att dessa analyser inte har genomförts eller redovisats. SSI
vill dessutom erinra om behovet av en helhetssyn på strålskyddsområdet som innebär att
doser från alla steg inom ett visst koncept ges en sammanfattande bedömning.



PLATSVALSPROCESSEN

7.1 Tidigare granskning

Diskussionen om platsvalsprocessen har gällt alla steg i processen men har från såväl SKBs
som myndighetens sida haft sin tyngdpunkt i frågan om det slutliga valet av förvarsplats
under en situation där relativt mycket information är tillgänglig.

SSI har begärt en redovisning av kriterier for platsval bl a för att undvika

"en regellös situation som kan ge stora problem, både för samhället och SKB"
(SSIs yttrande ).

Vidare sägs att

"En sådan inst Mning kan leda till oklarhet om vem som har den egentliga
beslutsrätten i urvalsprocesserna, kommun- eller länsstyrelsen eller regering,
eller huruvida en fråga är i huvudsak politisk eller teknisk. Detsamma gäller
för utvärdering av demonstrationsförvaret".

7.2 SSIs allmänna synpunkter

7.2.1 Grundinställning

Utgångspunkten för SSIs ställningstagande i lokaliseringsfrågan är att radioaktivt
avfall har uppstått till följd av en kärnteknisk verksamhet - produktion av kärnenergi- och
att SKB agerar för att uppfylla en skyldighet enligt kärntekniklagens lOe paragraf. SSI är
av den uppfattningen att det är nödvändigt - för att erhålla allmänhetens acceptans för
byggnation av ett avfallsförvar - att processen som leder fram till att en förvarsplats kan
pekas ut är öppen för insyn, transparent och inkluderar allmänhetens deltagande före det
att beslut har tagits i frågan.

7.2.2 Tidsföljd

Det är angeläget att urvalsfaktorerna för att välja en lämplig plats för ett slutförvar så klart
som möjligt redovisas före det att processen att finna plats inleds. Det är också nödvändigt
att sökanden har en accepterad slutförvaringsmetod vad avser inkapsling och barriärer så
att det inte uppstår oklarheter om metoden, och det bör fastslås vilken typ av förvar i övrigt
sökanden avser att uppföra. Det bör därför ligga i SKBs intresse att så tidigt som möjligt
redovisa ett trovärdigt koncept. SSI finner som nämns under punkt 5.1 att det fortfarande
återstår arbete med redovisning för kopparinkapslingen. Alternativa förvarskoncept såsom
djupa borrhål kan kräva andra platsvalskriterier. SSI menar att det absolut senast inför
platsundersökningarna måste kunna visas att KBS-3 metoden kan fungera med avseende på
bl a inkapslingen.

7.2.3 Acceptans

16



SKB har redovisat kriterier for piatsvai efter att en omfattande kunskap har samlats in
genom platsspecifika undersökningar. SSI anser att dessa kriterier för det fallet är
acceptabla. Det som idag fortfarande är nåpot oklart är kriterierna för valet av de platser
där sådana platsundersökningar skall genomföras. SSI förstår SKBs redovisning så att det
för de inledande studierna, de så kallade förundersökningarna, väsentligen är fråga om att
använda politisk acceptans scm kriterium.

För att nå acceptans för lokalisering av ett slutförvar är det lämpligt enligt SSIs uppfattning
att det skapas en bred enighet om utifrån vilka urvalsfaktorer som skall tillämpas för
lokalisering och hur dessa skall viktas sinsemellan.

I nuläget har SKB genomfört så kallade förstudier i två kommuner i norra Sverige. I SKBs
planer angavs att ett 10-tal platser i olika kommuner skulle studeras för att SKB därefter
skulle kunna gå vidare i urvalsprocessen. Det är uppenbart för SSI att SKB kan få
svårigheter att följa sitt snäva tidsschema.

7.2.4 FUD-granskning

I nuläget pågår parallellt med att industrin genomför förundersökningar fortsatt utveckling
av det så kallade KBS-3 konceptet.Vidare pågår även undersökningar av alternativa
deponeringskoncept vilka utgör alternativ till "KBS-3" metoden. Eftersom det ännu inte
visats från industrins sida att en fullt utvecklad svetsteknik finns för locket till den
kopparkapsel som KBS-3 metoden vilar på är det inte helt klart att denna metod kommer
att bli den lösning som slutgiltigt kommer att väljas. SSI vill med anledning av det
ovanstående peka på att det kan finnas ett behov av att industrin även utifrån denna aspekt
först färdigställer det koncept de avser att utnyttja för att därefter inleda
lokaliseringsprccessen.

SSI vill väcka frågan, med anledning av ovanstående, om det vore lämpligt att industrin
först färdigställer framtagandet av avfallskoncept till den utvecklingsnivå som säkerställer
att konceptet kommer att fungera för att därefter inleda lokaliseringsprocessen. SSI finner
det även lämpligt att frågan diskuteras om redovisning av konceptframtagning även
fortledes bör ske inom den så kallade FUD-granskningen eller om det kan vara lämpligare
att finna en annan form som inte kan sammanblanda forskning och utredning med MKB-
förfarandet.

7.3 Geologiska aspekter på SKBs förstudier och platsval

SSI hänvisar vad gäller geologiska aspekter till den myndighet, SGU, och de olika
vetenskapliga institutioner som finns inom området och vilka har att svara för
sakkunskapen inom området. Eftersom funktionen av ett förvar dock är beroende många
olika faktorer och även övergripande principiella ståndpunkter föreligger inom området vill
dock SSI behandla nedanstående frågor.
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7.3.1 Förstudiens värde

Uppläggningen av valet av plats för förvaret indelas i förstudie och platsval. Därvid
förutsätts att så kallade förstudier utförs i 5 - 10 kommuner. Förstudierna utförs med
befintligt geomaterial som underlag. Kompletterande fältundersökningar avses inte att
utföras. Med resultaten från förstudierna som grund väljs lokaler för platsundersökningar.
SKB avser utföra två kompletta platsundersökningar, varav den ena blir föremål för
detaljundersökningar i avsikt att fastställa bergets byggnadstekniska egenskaper inför
förvarets byggande.

Det är viktigt enligt SSIs ståndpunkt att resultaten från SKBs förstudier inte ges för hög
dignitet vid val av lokal för platsundersökningar. Det är i princip inte möjligt att tillräckligt
väl förutsäga bergets egenskaper och lämplighet för ett förvar utan ha undersökt berget med
borrhål. Detta framgår bl a av SKBs tidigare undersökningar av typområden. Även om
avsikten med dessa har främst varit att undersöka olika typer av svenskt urbergs
lämplighet för ett förvar, har valet av typområde gjorts utifrån aspekten att hitta så bra
berg som möjligt. För några av typområden har de första undersökningsborrningarna visat
på bra berg men vid de fortsatta borrningarna i typområdet har berget visat sig ha så
mycket sämre kvalité att berget inte kan bedömas vara lämpligt för ett förvar.

Det är sannolikt att borrningar och andra fältundersökningar kommer att behöva utföras på
flera platser innan en lämplig pl?ts för förvaret fastställs. Skall optimala krav ställas -
vilket inte alls är en självklarhet - på bergets barriäregenskaper och bergtekniska kvalité för
byggande och förvarets beständighet utgår SSI från att det kan bli fråga om
fältundersökningar inom ett relativt stort antal områden. Av dessa skäl kan den nuvarande
strategi med så kallade förstudier behöva utvidgas med ett andra steg i vilket ingår
fältundersökningar i syfte att komplettera nu befintlig geologisk information. I detta steg
behövs också undersökande borrningar inom utvalda platser. Det är då frågan om enstaka
borrhål vars ändamål är att ge information om t ex geologins uppbyggnad, borgets
sprickighet och bergmekaniska egenskaper samt om förekomst av eventuella sulfidmineral
eller potentiella malmförekomster.

Ett ytterligare skäl till att undersökningar inkluderande borrningar behövs är att förvaret
kommer att omfatta ett så stort område att det kan vara svårt att finna en lokal med
enhetliga geologiska förhållanden. Enligt FUD-92 omfattar förvaret ett område på ca 1 km2 .
Det kan vara riktigt, men förvarets påverkansområde är vida större. Förvaret planeras ha
en längd av 3,5 km och en bredd av 600 m. Det område som hydrogeologiskt påverkas av
förvaret torde bli minst 4,5 x 1,5 km . Inom detta område behöver hänsyn tas till
förekomster av vattenförande sprickzoner och eventuella förekomster av sulfidmineral (t ex
pyrit eller magnetkis) i berget. De senare kan, på grund av den förändrade hydrauliska
gradient som anläggandet av förvaret innebär, medföra en transport av surt vatten från
mineraliseringarna fram till förvaret. SKB behöver såldes säkerställa att det inte
förekommer sulfidmineraliseringar eller bergarter med sulfidmineral inom influonsområdet.
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7.3.2 Förstudier och alternativ

Det är för SSI angeläget att inledande studier och platsvalsundersökningarna inte enbart
inriktas på att fastställa förhållanden relevanta for SKBs nuvarande huvudalternativ med
ett förvar på 500 meters djup, utan att möjlighet finns att applicera resultaten på andra
alternativ, t ex förvar av avfallet i djupa borrhål. Från nuvarande geologiska underlag är det
som regel inte möjligt att prognostisera förhållanden på djup under 1000 m. För att
fastställa t ex en granits djupgående behövs borrningar till detta djup. Det är enligt SSIs
förmenande lämpligt att så länge alternativa koncept, i SKBs program skall utgöra
trovärdiga alternativ att SKBs studier ges den inriktningen att även dessa alternativa
metoder beaktas i platsvalsprocessen.

7.4 Kommunernas m fl informationsbehov om platsval

SSI vill väcka tanken på att berörda centrala och regionala myndigheter inrättar ett särskilt
informationscentrum för kärnavfallsfrågor, i huvudsak bestående av tjänstemän med
uppdrag att ge allmän information i strålskyddsfrågor och vara behjälpliga åt enskilda,
kommuner och andra intressenter.

Det är klart att en del frågor uppfattas som särskilt viktiga av allmänheten. Ett exempel
utgör frågan om transport av bränsle. SSI har tidigare uttalat att

"Transporterna behöver inte i sig ge stora strålskyddsproblem, men kan ändå uppfattas av
allmänheten som ett stort problem". (SSIs granskning av FUD 92)

Detta står särskilt klart efter de erfarenheter som finns med förstudier i Stomman och
Mala. Det bör ligga i SKBs intresse att särskilt noga belysa transportfrågorna. Även
myndigheterna kan behöva ägna ett större intresse åt information i dessa frågor av ovan
nämnda skäl.
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8 SÄKERHETSANALYSER

8.1 Inledning

I regeringens beslut om SKBs FUD-program 92 angav regeringen att SKB särskilt skall
redovisa ett program för de säkerhetsanalyser som SKB avser att upprätta. SSI finner det
särskilt angeläget att kommentera detta begrepp utifrån strålskyddssynpunkt eftersom
syftet med så kallade säkerhetsanalyser ytterst handlar stråldosbelastning för exponerad
allmänhet.

8.2 Helhetssyn

Först vill SSI särskilt betona vikten av att hela förvarssystemet utvärderas i
miljökonsekvensbeskrivningen så att alla effekter på folkhälsan och effekter för personal kan
bedömas. Därmed möjliggöra en avvägning av skyddsinsatserna for de olika komponenterna
i sluförvarssystemet. Det är den totala stråldoskonsekvensen (dvs den effektiva
kollektivdosinteckningen under överblickbar tid) som är avgörande för om förvarssystemet
kan accepteras utifrån strålskyddssynpunkt. SSI vill därmed betona att en fokusering på
effekterna av en delkomponent i kedjan, vare sig det är transportdelen, inkapslingsdelen
eller förvarets långsiktiga funktion inte är förenligt med god strålskyddsfilosofi. Helheten
skall beaktas.

Detta innebär inte att SSI finner utvärdering av förvarets långtidsfunktion som oviktigt -
tvärt om - utan att SSI vill varna för att en fokusering på endast en del i systemet kan visa
sig ge en förhöjd total skadeeffekt för folkhälsan.

8.3 Vetenskapsteoretiska överväganden

Det är naturligt att tänka sig en miljöstyrning av SKBs verksamhet som beskrivs
schematiskt:

1 SSI anger ambitionen vad gäller skydd mot joniserande strålning.

2 Efter beräkningar omsätts stråldoserna i tekniska kvalitetskrav.

3 SKJÖ utför sin forskning och konstruktion efter dessa kvalitetskrav.

Det finns emellertid inte en fullständig användbar beräkningsmetod för en enkel sådan
förvandling från dos till konstruktion. Beräkningarna måste spänna över ett stort antal
processer och händelser i framtiden. Osäkerheterna är av flera slag,

i Har vi rätt förstått de processer som skall beskrivas i

beräkningarna?

ii Har hänsyn tagits till alla relevanta processer och skeenden?

iii Har rätt parametervärden (tal) använts i beräkningarna?



Enskilda moment i beräkningarna kan ibland göras med stor säkerhet, men de
sammantagna, totala beräkningarna är så omfattande att de i någon mAn påminner om de
ofta diskuterade beräkningarna för framtidens klimat.

I bedömningen av beräkningarna över ett framtida utflöde från ett förvar måste en
bedömning göras dels med en distans som tillåter en vetenskaplig skepsis, dels med en
detaljerad undersökning av de beskrivna systemen. Den osäkerhet som finns kvar - som till
stor del har att göra med hur avlägsna tidsperioder skall bedömas - måste beskrivas så
utförligt som möjligt och bedömas från olika håll av många aktörer. Detta finns närmre
diskuterat i referens 1.

8.4 Framtida förhållanden

Även om någon barriär inom KBS-3 systemet skulle fallera förhållandevis snart efter det att
deponeringsskedet har avslutats, kan man förvänta sig att det kommer att ta lång tid innan
någon signifikant påverkan i form av das till människa uppkommer, betydligt längre än den
tid som normalt tas i beaktande för annan samhällelig verksamhet.

Utifrån den aspekten är det speciellt viktigt att beakta faran för att mänsklig aktivitet
skulle äventyra förvarets normala funktion. Antaganden om samhällets framtida utformning
och mänskligt beteende kan därför spela en viss roll i bedömningen av frågor för ett
slutförvar. Dels måste frågan om risken för oavsiktligt intrång och annan påverkan av
förvaret behandlas, dels spelar samhällets utformning roll vid behandlingen a\' de
exponeringsvägar som behandlas.

Utöver dessa överväganden tillkommer en bedömning av samhällets utveckling under den
närmsta 50- eller 100-årsperioden. Detta måste även ingå i bedömningen av risker för
intrång i ett ytnära övervakat förvar för förlängd mellanlagring.

8.5 Samhällets utveckling över tusentals år

Det kan förefalla rimligt att förutsätta att samhället förändras drastiskt över århundraden
och årtusenden. När det gäller konkreta analyser av utströmningen till biosfären innebär
detta att ett i princip okänt samhälle måste beskrivas.

Från ingenjörshåll framförs ofta att naturvetenskaperna bättre än samhällsvetenskaperna
kan förutsäga framtiden, men det är helt klart att vissa naturvetenskapliga förutsägelser
kan vara lika svåra som samhällsvetenskapliga. Det finns fog för det senare synsättet, dvs
att på lika fot behandla studier av samhället och geosfären. En värdering av en fastighet i
San Francisco t ex, består i en bedömning av både en komponent som belyser samhällets
utveckling och en komponent som berör risken för framtida jordbävningar, eftersom staden
är belägen nära en känd förkastning. Det vore olyckligt om behandlingen av
slutförvarsfrågorna fastnade i en teknokratiskt synsätt.

Tanken har också framförts att extrema samhällsformationer måste beaktas likaväl som
extrema händelser beaktas i ett geologiskt förlopp. Ett avgörande och frän andra discipliner
.särskiljande problem med att bedöma i tiden avlägsna samhällen är emellertid att
samhällen förutom skyddsbehov har kapacitet att skydda sig, och att såväl samhällets
förmåga - i en fjärran framtid -att skydda sig som dess skyddsbehov är okända.
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SSI anser att det därför bör anses tillfredsställande att bedöma påverkan på samhällen
långt fram i tiden som motsvarande påverkan på det nuvarande samhället. Det innebär att
aktiviteter och omständigheter som utgör utgångspunkter för exponeringsvägar idag såsom
konsumtionsmönster, människans sätt att verka i naturen etc, bör accepteras i SKBs
behandling av biosfären. SSI menar också att det - i och för sig tänkbara - alternativet att
framgångar inom den framtida läkekonsten skulle leda till att alltfler former av cancer kan
botas, heller inte får användas som en utgångspunkt i analyserna.

Det är rimligt att beakta förändringar som redan idag står för dörren, diskuteras eller kan
förutses, men i huvudsak är det dagens samhälle, och det sätt att resonera som där finns
som bör vara den naturliga utgångspunkten både för SKBs arbete och SSIs (och andra
myndigheters) granskning. Detta innebär också att biosfären, som kan ändras mer eller
mindre medvetet av människan, måste bedömas på ungefär samma sätt. Detta framgår
också av SSIs yttrande över FUD 92:

"Enligt institutets uppfattning är insatser på biosfärsområdet knappast
motiverade för att utreda hur biosfären kan komma att se ut i en avlägsen
framtid. Snarare bör de osäkerheter som råder vid modellering av dagens
biosfär klargöras. Med osäkerheter inbegrips här sådana som är kopplade till
den konceptuella förståelsen av hur radioaktiva ämnen sprids i miljön, speciellt
gäller detta transporten av radioaktiva ämnen i övergångszonen mellan geosfär
och biosfär; den fysikaliska och matematiska ansatsen; ingående data i modeller
samt tolkning av resultat. Vidare är det här viktigt att så långt som möjligt
försöka identifiera vilka osäkerbeter som kan reduceras med ytterligare
forsknings- och datainsamlingsinsatser".

Enl Naturresurslagen m fl lagar skall ett s k noll-alternativ beskrivas, dvs en beskrivning
skall ges av alternativet att den föreslagna åtgärden inte kommer till stånd. Att det använda
kärnbränslet som idag förvaras i CLAB inte skulle omhändertagas av någon är inget
realistiskt alternativ. Däremot, om av något skäl en förlängd mellanförvaring skulle komma
till stånd kan en del problem förutses, vilka SKB bör belysa. Vid en sådan redovisning av ett
övervakat förvar, som också nämndes i SSIs yttrande över FUD 92, bör problem inom den
närmsta framtiden tas upp, och det faller sig naturligt att beröra tänkbara utvecklingsvägar
för samhället under en mycket begränsad förvarsperiod som sträcker över kanske 50 år.

8.6 Intrång

Det råder enighet om att framtida samhällen tar ansvar för sina egna medvetna handlingar.
Ett medvetet intrång av ett framtida samhälle i syfte att stärka skyddsbarriärerna kan och
bör inte förhindras. Däremot kan risker vid ett sådant intrång göras mindre om information
finns tillgänglig om förvarets läge, innehåll och utformning. SSI kommer att utfärda
bestämmelser om sådan information.



S.6.1 Förvarsgräns i SKBs analyser

Det är angeläget att SKB klargör vad som bedöms som ett intrång. I linje med vad som ovan
sagts om framtida samhällen, är det rimligt att SKB räknar med att borrade brunnar utgör
en länk i en tänkt exponeringskedja till människan. Om en sådan studie utförs där ett
utflöde från förvaret slutar vid en drickvattensbrunn, behöver brunnsborrningen enligt SSIs
uppfattning inte i sig ses som ett intrång.

Ett sådant klargörande kan utgå från att SKB anger en tänkt yttre förvarsgräns som är så
väl tilltaget att den dels innehåller förvaret och dels tillåter djupborrning utanför gränsen
utan att förvaret störs, dvs utan att det skulle påverka slutsatserna i SKBs analyser och
konsekvensbeskrivningar.

8.7 Säkerhetsavstånd och resursanvändning

För samhället har frågan om intrång också att göra med framtida samhällens möjligheter
att utnyttja malm- och andra geologiska fyndigheter utan att besväras av alltför stora
restriktioner i form av förbud mot djupborrning. SSI menar att en säkerhetsgräns måste
sättas som bör vara ett balanserat mått dels på behovet av säkerhet, dels på behovet att
utnyttja naturresurser.

I den av SKB presentade lägesrapporten över förstudien i Storumans kommun finns indirekt
en anvisning om SKBs bedömning av dessa säkerhetsavstånd, eftersom både malmforande
berg och tänkbara förvarsplatser har redovisats.

8.7.1 Optimering och intrång

Optimering av strålskyddet innebär att stråldoser hålls så låga som möjliga, hänsyn taget
till ekonomiska och sociala faktorer. Optimering innebär i princip att välja den förvarstyp,
inkapsling, transportsätt och avfallshantering i övrigt som ger de lägsta doserna till personal
och allmänhet, inklusive doser till allmänheten långt in i framtiden.

I realiteten är det svårt att ange den totala förväntade dosen vid olika förvarstyper, KBS 3
alternativt djupa borrhål t ex, och att använda ett sådant mått för att göra ett val av
förvarstyp. Däremot är det möjligt att inom samma förvarstyp jämföra olika tekniker mot
varandra med avseende på stråldos. SSI har i yttrandet över FUD 92 givit olika exempel.

Vissa överväganden kan också göras avseende åtgärder mot intrång. Förutom statens m fl
offentliga institutioners åtgärder som kan skydda mot intrång, kan förvarsplatsen utmärkas
så att sannolikheten för oavsiktligt intrång minskas. För ett sådant fall bör en uppskattning
av fordelar och kostnader relativt enkelt kunna utföras.



8.7.2 Miljökonsekvensbeskrivning vid intrång

Bland annat med tanke på att det är svårt att kvantitativt beskriva risken för intrång, är
det angeläget att åtminstone veta vilka konsekvenser ett intrång skulle ha i form av doser
till allmänheten.

Det är uppenbart att själva strategin att isolera det starkt radioaktiva avfallet på ett och
samma ställe ger en möjlighet till doser över gällande desgränser för den som t ex tar upp
en borrkärna för undersökning, om borren passerat genom en avfallskapsel. Sådana studier
har SSI låtit genomföra. Strategin att koncentrera och isolera avfallet (i stället för att sprida
ut det) är inherent förenat med risken att intrång kan äga rum och av detta följer att den
teoretiska möjligheten av ett oavsiktligt intrång måste accepteras.

8.7.3 Tidsutdräkt

En diskussion måste föras av förvarets funktion för ett antal tidsepoker. Dessa epoker kan
inte ges samma vikt, den absolut viktigaste epoken med hänsyn till avfallets hälsofarlighet
för närboende är tidsperioden 0 - 1000 år. SSI vill samtidigt hävda att skyddet av
människan och miljön måste fylla adekvata och kvantitativa krav under hela perioden ända
fram till nästa istid, dvs i storleksordningen 5 000 - 10 000 år från nu.

SSI ser därefter - dvs för geologiska tidsperioder - inga möjligheter att göra någon absolut
värdering av förvaret med kvantitativa analyser. Vissa analyser bör utföras for att ge en
kvalitativ bild av vad som kan hända med förvaret. Det är samtidigt angeläget att SKB inte
använder allt för stora resurser på sådana utvärderingar, eftersom detta innebär en enligt
strålskyddsinstitutets uppfattning missriktad insats vad gäller skyddet av folkhälsan.
Tonvikten vid 1000 års-perspektivet innebär bl a att SSI bedömer att kapselns konstruktion
och funktion redan vid hanteringen och deponeringen måste vara en fråga som kommer i
allra första hand för hela avfallsprogrammet.

För att ange signifikansen av det utflöde som diskuteras vad gäller långa tider vill SSI
rekapitulera det ställningstagande som SSI gjorde vid granskningen av laddningsansökan
för Forsmark-3 och Oskarshamn-3. I den redovisning som dåvarande SKBFs presenterade
och som godkändes av regeringen enligt villkorslagen antogs i det så kallade centralfallet att
ett utflöde från förvaret började efter 100 000 år efter det att deponeringen var avslutat. Se
tabell 1 (referens 2 ).

I tabellen nedan ges en jämförelse mellan maximala inflöden till biosfären från centralfallet
enligt ovan och radioaktivt avfall som enligt SSIs föreskrift (SSI FS 1983:7) får spolas ut i
ett kommunalt avloppssystem.



Tabell 1. Inflöde till biosfären efter ett utflöde från förvaret som startar efter 100 000 år.

Nuklid

Jod-129
Cesium-135
Teknetium-99
Neptunium-237
Zirkonium-93
Radium-226
Uran-238 ii)

i) Avser ALI vid

Max inflöde
till biosfären
(Bq/år)

2*106

4*105

4*10'
4*102

2*102

l*104

2*102

oralt intag ii\ Inträffar

Tillåtet utsläpp i
kommunalt avlopp
(Bq/år)

2*107
i) 4*109

i) l*1010

i) 6*10*
i) l*1010

2*106

2*105

först efter tio miljoner år

De i tabellen förekommande radioaktiva ämnena har visserligen mycket lång halveringstid,
men utflödet ligger långt under de mängder som kan spolas ut t ex i en vanlig toalett på ett
sjukhus (såsom kan ske vid användning av radioaktiva läkemedel inom sjukvården).

Det är förvisso tänkbart även för den tid som har valts i exemplet att tänka sig mycket
större skador på förvarets kapslar och därigenom få större utflöde. Det är därför motiverat
att studera tänkbara förlopp i sena skeden, men SSI ser det som särskilt angeläget att
det mycket stora innehållet av bl a cesium-137 och strontium-90 i det tidigaste skedet
dominerar samhällets skyddsarbete.

8.8 Dosberäkningar

SKB har markerat i sin kompletterade redovisning att målen för säkerhetsarbetet är

i) att de primära, konstruerade barriärerna, kopparkapseln och
bentonitleran, hålls intakt under tusentals år,

ii) att - om ett utflöde från förvaret trots allt skulle äga rum -
tillgodose låg upplösning av bränslet och långsam transport av
frigjorda radionuklider genom berget, och

iii) att tillgodose gynnsamma recipientförhållanden.De första två att-
satserna anges som krav, och den sista som ett önskemål.
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S.S.I Om barriärerna håller

Även om barriärerna skulle hålla kan en strålskyddsbedömning vara nödvändig. För alla
studerade fall (med olika tidsperioder) kommer sannolikt en stor del av SKBs analyser att
beröra alternativet att barriärerna håller (under den studerade tidsperioden). I ett alternativ
där barriärerna skulle hålla avfallet isolerat är det särskilt intressant ur SSIs synpunkt att
bedöma risk och konsekvenser vid ett hypotetiskt intrång. Särskilt angeläget är det att det
att belysa konsekvenserna för allmänheten.

Även om samhället skulle kunna säkerställa att ingen verksamhet kommer att störa
förvaret, måste frågan om samhällets kostnader för ett sådant institutionellt hinder
diskuteras. Bl a måste, såsom tidigare nämnts, en rimlig bedömning göras av den behövliga
storleken av området innanför ett visst säkerhetsavstånd, en skyddszon.

8.8.2 S k Säkerhetsindikatorer

SKBs första mål är att hålla barriärerna intakta och SKB utför omfattande studier på detta
område. Samtidigt behövs en diskussion av tänkbara konsekvenser av ett utflöde.

Ibland används begreppet "säkerhetsindikatorer" som innebär att en storhet beräknas under
mycket starkt förenklade villkor. Eftersom slutstegen i beräkningskedjan inte kan
utvärderas antages ett värde utgående från beräkningar företagna utan avsikt att
prognostisera det verkliga utfallet. Som resultat har bland annat begreppet dos använts.

Tack vare förenklingar och en starkt schematisk behandling av ett komplext skeende kan
man få tillgång till en modell som tillåter att man kan studera olika utfall i form av dos för
olika antaganden om processer och förhållanden nära kopparkapseln. På grund av
förenklingarna beskrivs resultatet inte som den faktiska dos som förväntas. I stället talas
om dosen som en "säkerhetsindikator".

SSI vill starkt varna för risken - för det fall storheten stråldos används som indikator -
att indikatorerna förväxlas med de i framtiden faktiskt resulterande stråldoserna.
Säkerhetsindikatorn har inget med det faktiska utfallet att göra, och återspeglar inte ens ett
försök att beräkna det, men eftersom en känd storhet används, kan det ligga nära till hands
att en sådan förväxling uppkommer.

Den del av säkerhetsanalysen som behandlar mycket långa tider - dvs de tider som SSI
bedömer som ej möjliga att analysera kvantitativt bör - enligt SSIs uppfattning inte vara
avgörande for förvarets tillåtlighet. Eftersom det inte är möjligt att utvärdera
ingenjörsmässiga konstruktioner i ett geologiskt tidsperspektiv kan en fokusering av
frågeställningarna rörande förvarets tillåtlighet till dessa tider visa sig vara direkt
kontraproduktiva eftersom en samsyn vad gäller förvarets funktion förmodligen inte kan
erhållas. Frågeställningen är inte unik utan torde gälla alla mänskliga försök att utvärdera
antropogena effekter i ett geologiskt tidsperspektiv (jmf problem att utvärdera andra mycket
svåröverskådliga processer som beskriver den så kallade växthuseffekten).



EKONOMISKA OCH TEKNISKA BINDNINGAR

9.1 Tekniska bindningar, urvalsprocessen

SSI har tidigare tryckt på nödvändigheten av att studera alternativa metoder för slutförvar,
och särskilt principiellt skilda alternativ såsom djupa borrhål. SST är samtidigt medvetet om
att samtliga alternativ inte kan föras ändra fram till slutet. Detta innebär att många
alternativ, både avseende slutförvar, kapselkonstruktion och andra tekniska lösningar inom
SKBs program får en ändrad karaktär under utvecklingens gång.

Det faller sig naturligt att tänka sig att SKB till en början diskuterar alternativa tekniska
lösningar förutsättningslöst, varefter alternativen ges olika prioritet. Det är angeläget att
SKB redovisar när man anser sig ha kommit till en ny punkt där prioriteringarna ändras,
eller SKB bedömer att en lösning måste förkastas helt. Särskilt viktigt är att dessa vägval
redovisas vad gäller inkapsling och djupförvarsalternativ och studerade alternativ för dessa
moment.

9.2 Ekonomiska bindningar

SSI har tidigare begärt att resurser måste finnas tillgängliga for att bibehålla
handlingsfriheten även i ett sent skede. I det sammanhanget är det värdefullt att ha tillgång
till uppgifter om resurser som läggs ned i de olika stegen, såsom SKB presenterar i
kompletterande redovisning.

Krav på ytterligare platsundersökningar kommer att innebära kostnader på ung 100 milj för
varje ny plats med en motsvarande kostnad av 900 milj för en ytterligare
detaljundersökning. Till detta kominer kostnader för förseningar i förhållande till SKBs
redovisade planer.

Det måste enligt SSI vara oavvisligt att myndigheterna kan ställa krav av denna typ, så
att inte prövningen av platsvalet inskränks av ekonomiska skäl. Liknande tankegångar har
också varit en utgångspunkt i den nyligen avslutade utredningen om avfallsfonderna.
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Inledning

Följande artikel utgör ett resultat av ett tvärvetenskapligt arbete som pekar på en del

problem inom svensk kärnavfallshantering. Vår förhoppning är att resultatet kan vara till

ledning för och inspirera till en fruktbar diskussion inom SSI och bland andra aktörer. I

vår analys kommer vi att ställa strålskyddets grundprinciper mot en diskussion av princi-

per för forskning om ytterst osäkra och svåråtkomliga objekt. Ramen för denna diskus-

sion sätts av det demokratiska samhället och dess beslutsfattande organ. Vår ambition

är att på ett tvärvetenskapligt, övergripande och kritiskt sätt analysera de principer som

styr och vägleder det svenska arbetet med slutförvaring av kärnavfall. Enligt vår mening

saknas en sådan övergripande diskussion. Området har länge dominerats av tekniker

och naturvetare. På senare år har dock viss samhällsvetenskaplig forskning bedrivits i

begränsad skala, men integrerad kunskap om slutförvaringens tekniska aspekter,

miljökonsekvenser och demokratiska beslutsprocess saknas. Vårt syfte blir därför att

försöka ta detta helhetsgrepp, dvs samtidigt diskutera samhälleliga skyddskrav,

strålskyddskriterier, tekniska strategier, demokratiskt beslutsfattande och

vetenskapsteoretiska problem.

Ett mer preciserat syfte blir att analysera gränsen mellan vetenskap och politik, dvs vil-

ken typ av frågor som bör avgöras av forskare och tekniska experter och vilka som bör

avgöras i en politisk och demokratisk process. För att fullfölja detta syfte inleder vi med



att skilja mellan fyra olika samhällssfarer:

- Politik (samhällets skyddsambitioner)

- Myndighetskontroll (säkerhets- och strålskyddskriterier)

- Näringsliv (kärnkraftsforetagen som har att lokalisera och bygga ett slutförvar)

- Forskning (relevant för att bygga och utvärdera ett slutförvar)

Dessa fyra sfärer styrs på olika sätt, fullgör olika uppgifter, har olika målsättningar och

motiverar sin verksamhet på olika sätt. Genom att tydliggöra relationerna mellan dessa

sfärer vill vi visa hur spelet mellan dem fungerar i den svenska kämavfallshanteringens

konkreta praktik.1

Den ideala situationen, i de många olika sammanhang då staten har att skydda sina med-

borgare från olika typer av faror och hot, ser ut på följande sätt. Den önskade skyddsni-

vån formuleras i en demokratisk process där opinion (folkets vilja) och kunskaper (bl a

forskningsresultat) har £tor betydelse. Det slutgiltiga beslutet om skydd och krav på

skydd fattas av politiker. Uppgiften att se till att skyddskraven upprätthålls i praktiken

åläggs myndigheterna. Som statens expertorgan bör myndigheterna grunda sina beslut

på vetenskaplig kunskap. De flesta frågor om riskreglering och skydd innefattar också

en fjärde part, nämligen den som bedriver eller Önskar bedriva den verksamhet som skall

regleras. I vårt fall är detta kärnkraftsindustrin. I idealsituationen är denna part mindre

intressant eftersom den endast har att foga sig efter det som politiker och myndigheter

bestämmer. Men i praktiken är denna part ofta stark, inte mirst därför att den inte bara

företräder riskerna utan också nyttan, vilket politiker och myndigheter har att ta hänsyn

till. Detta gäller i hög grad för kärnkraftsindustrin som ofta får stå som symbol för både

industrisamhällets positiva och negativa sida: materiellt välstånd kontra risker för hälsa

och miljö.

Myndigheterna är den aktör som tydligast kommunicerar med de övriga sfärerna. Man

kan påstå att myndigheterna har två olika uppgifter. Dels att utifrån lagens krav och de

politiska ambitionerna på området precisera kriterierna för verksamheten och se till att

industrin uppfyller dessa. Detta kan kallas för myndigheternas juridiskt kontrollerande

uppgift. Dels har man att granska industrins forsknings- och utvecklingsplaner på områ-

' Uppdelningen i sfärer har inspirerats av Michael Walzer, Spheres of Justice: A Defence of Pluralism
and Equality. Basil 3!ackwell, Oxford, 1983. Vi återkommer till Walzer i avsnitt 4.



det. Eftersom slutförvaring av kärnavfall är en tekniskt komplicerad och torskningsin-

tensiv verksamhet ställs höga krav på myndighetemas vetenskapliga kompetens för att

fullgöra denna uppgift, som kan kallas för den vetenskapligt/tekniskt kontrollerande

uppgiften. Den första uppgiften vetter mot den politiska sfären och den andra mot den

industriella och den vetenskapliga sfären.

Ambitionen i denna artikel är också att bedriva "renhållningsarbete", dvs vi hävdar tesen

att för mycket sammanblandning av de fyra sfärerna och otydliga gränser dem emellan

är något negativt. Det är t ex inte tillfredsställande om industrin sätter kriterierna för

verksamheten, eller ger sken av att vara ett oberoende forskningsinstitut. Det är inte

heller acceptabelt med diffusa och otydliga kriterier. Dessa bör göras tydliga och

diskuteras politiskt demokratiskt.

Vi börjar med att beskriva strålskyddets grundprinciper, dvs kriterier för strålskydd och

de olika strategier som finns för att ta hand om avfall. Sedan diskuterar vi forskningens

roll, i synnerhet med avseende på vetenskapliga osäkerheter. Detta blir av stort intresse i

förhållande till de långa tidsperspektiv som gäller för riskerna i samband med slutförva-

ring av kärnavfall. Vår tredje punkt gäller demokratin och det politiska beslutsfattandet

och dess relation till tekniska och vetenskapliga frågor. Avslutningsvis och i anslutning

till samhällets granskning av kärnavfallshanteringen diskuteras några problem i relatio-

nen mellan de fyra sfärerna och vi ger även några förslag till förbättringar. Vår start blir

dock att ge en kort bakgrund till kärnavfallshanteringens organisation.

1. Kärnavfallshanteringens organisation

Den första helt kommersiella kärnreaktorn i Sverige startades 1972. Ungefär samtidigt

uppmärksammades frågan om reaktorernas avfall på högsta politiska nivå och en utred-

ning - den s k AKA-utredningen - tillsattes av den dåvarande industriministern.2 Denna

blev klar på våren 1976 och dess förslag om förvaring av det använda kärnbränslet kom

att bli normgivande. De svenska planerna för slutförvar av kärnavfall har i stor utsträck-

ning utformats med utgångspunkt från AKA-utredningen.

Debatten om kärnkraften handlade under 1970-talet i stor utsträckning om

avfallsfrågan. Politiskt kom den s k villkorslagen från 1977, som reglerade

laddningstillstånden för nya kärnreaktorer, att ytterligare fokusera intresset kring

SOU 1976: 30, 31 och 41. Använt kärnbränsle och radiokativt avfall, del I, II och bilaga.



avfallshanteringen.3 Lagen innebar att reaktorägaren måste visa hur och var en helt

säker slutlig förvaring av använt kärnbränsle, upparbetat eller ej, skulle kunna ske. Vid

denna tid var i Sverige fyra nya reaktorer under byggnad och den nya lagen ledde till en

febril aktivitet hos reaktorägarna och deras gemensamt ägda bolag Svensk

kärnbränsleförsörjning AB (SKJBF), sedermera Svensk kärnbränslehantering AB (SKB).

På mindre än nio månader utvecklades den s k KBS-1-metoden, som innebar att det

upparbetade, förglasade och i kapslar av titan och bly inneslutna avfallet skulle förvaras

i tunnlar på 500 meters djup i urberget och omgärdas av en blandning av sand och

bentonit.4

Fram till början av 1980-talet var upparbetning av använt kärnbränsle den metod som

förespråkades i Sverige. Det högaktiva avfall som kvarstod efter upparbetning skulle

förvaras enligt KBS-1. Upparbetning har dock övergivits som metod i Sverige och

KBS-1-metoden har utvecklats till KBS-3-metoden för direkt slutförvar av använt kärn-

bränsle.5 Skillnaderna mellan KBS-1 och KBS-3 är i övrigt små.

Enligt den gällande lagstiftningen (finansieringslagen 1992:1537 och kärntekniklagen

1992:1536) är kärnkraftsföretagen skyldiga att bedriva forskning kring avfallsfrågorna

och att betala kostnaderna för denna inkluderat själva byggandet och driften av förvaret.

Forskningsresultaten och planerna för slutförvaringen skall vart tredje år presenteras av

företagen och granskas av staten. Två statliga myndigheter sköter tillsyn och

granskning. Statens kärnkraftinspektion (SKI) granskar och övervakar säkerheten och

Statens strålskyddsinstitut (SSI) övervakar strålskyddet. SSI fastställer också

gränsvärden för stråldoser.

Villkorslagens stränga krav om en "helt säker" slutförvaring är nu utbytta mot kärntek-

niklagens krav på en förvaringsmetod som "kan godtas med hänsyn till säkerhet och

strålskydd" och att det ska ske "på ett säkert sätt". Lagen ger dock inte några bestämda

kriterier utan dessa får sättas av granskarna - främst myndigheterna.

Vid granskning och reglering av industriell verksamhet i allmänhet riktas intresset mot

verksamhetens effekter. För ett slutlager för högaktivt avfall diskuteras ett utflöde från

förvaret efter tusen- eller tiotusentals år. Detta är ett av huvudproblemen för reglering

av riskerna inom kärnavfallsområdet. Det betyder inte att riskerna i ett kortare

3 För en historisk beskrivning se Sundqvist, Göran, "Demokrati och expertis: Kärnkraftens
avfallsproblem inför laddningen av Ringhals 3", VEST• tidskrift för vetenskapsstudier nr 4, 1991.
4 KBS 1977. Kärnbränslecykelns slutsteg. Förglasat avfall från upparbetning. IV: Säkerhetsanalys.
Projekt Kärnbranslesäkcrhet, Stockholm, 1977.
5 SKBF 1983. Kärnbränslccykelns slutsteg. Använt kärnbränsle - KBS-3, Svensk
kärnbränsleförsörjniniz AB, Stockholm, 1983.



tidsperspektiv, t ex transporter till förvaret och arbetet med inkapslingen av avfallet är

försumbara. Men det som skiljer kärnavfallshanteringen från andra riskfrågor är de

långa tidsperspektiven som ställer unika problem för dem som ska reglera och

skyddsmässigt motivera de uppställda kraven på hanteringen. I denna artikel behandlas

först och främst bedömningen av de långtida effekterna.

2. Strålskydd

Internationella Strålskyddskommissionen (ICRP) har angivit tre grunder för strålskydds-

arbetet:

- Berättigande Endast verksamheter som medför nettonytta får förekomma.

- Optimering Alla stråldoser skall hållas så låga som rimligt möjligt, samhäl-

leliga och ekonomiska faktorer beaktade.

- Dosgränser Optimeringen får begränsas i de sällsynta fall där det kan före-

falla matematiskt optimalt att få personer tar hög dos.

De tre principerna går från politik till forskning. Berättigande är främst en fråga för poli-

tikerna, optimeringen sköts av expertmyndigheterna medan dosgränser grundas på

forskningsresultat (även om själva gränsen givetvis är en bedömning av dessa resultat

utifrån en bestämd skyddsnivå).

Berättigande

Frågan om berättigandet av en viss verksamhet som innefattar strålning bestäms med

hänsyn till sökandens (dvs den som önskar bedriva verksamheten) kompetens och an-

svar, berörda individers och gruppers möjligheter och kunskaper att skydda sig, och frå-

gans betydelse och allmängiltighet. I fall som drift av kärnkraftsreaktorer, som har om-

fattande konsekvenser för samhället, bortsett från strålskyddsaspekten, fattas besluten

av regeringen. Myndigheten avgör däremot i fråga om användning av

konsumentprodukter innehållande radioaktiva ämnen, såsom t ex brandvarnare och

leksaker. Det handlar i dessa fall om en traditionell bedömning av nytta kontra risk. I

fallet med produktion av energi från kärnkraftverk och tillhörande produktion av avfall

är bedömningen av berättigandet redan gjord eftersom reaktorerna är i drift.



Att reglera säkerheten i anslutning till kärnavfallet skiljer sig inte åt i förhållande till sä-

kerhetsfrågorna kring reaktorerna, men berättigandet är speciellt eftersom regering och

riksdag har tagit ställning till det berättigade i att producera avfallet och även hantera

och deponera detta. Detta har aktualitet i samband med diskussionerna i landets

kommuner om att acceptera eller inte acceptera ett slutförvar inom kommunens område.

Här kan nationell nytta komma att spelas ut mot lokala risker.

Optimering

Optimering innebär enligt ICRP att nationella regeringar rekommenderas att hålla

stråldoserna så låga som rimligt möjligt (As Low As Reasonably Achievable, economic

and social factors taken into account, ALARA-principen). Den som ansvarar för arbete

med strålning måste tillse att personalstråldoser och doser till allmänheten inte bara hålls

under dosgiänsema utan även så låga som rimligt möjligt.

Dosgränser

Det finns dosgränser för total dos för personal och allmänhet. För enskilda

verksamheter finns dessutom särskilda källrelaterade gränser ("source-related

constraints") som utgör begränsningar för optimeringsförfarandet. Dosgränser kan

gälla personal i arbete med strålning och individer ur allmänheten nära en anläggning

med sådant arbete. Dessa dosgränser är grundade på vetenskaplig kunskap om

hälsoeffekter och är avsedda att begränsa yrkesriskema för dem som arbetar med

skalning så att dessa inte överstiger riskerna i andra yrken med påtagliga risker, t ex

byggnadsbranschens yrkesrisker. Ett arbete med doser nära dosgränsen under en följd

av år får inte beskrivas som riskfritt. Personal som kan förväntas få stråldoser i sitt

arbete måste av arbetsgivaren utrustas med persondosimeter. Dosgränser för

allmänheten skall säkerställa att dostillskottet från en viss verksamhet hålls långt under

dosen från naturliga strålkällor.

Begreppen optimering och dosgränser kan användas för allt strålskyddsarbete. För t ex

kortlivade nuklider i sjukhusavfall kan olika strategier vägas mot varandra. Doser till

personal och allmänhet kan vägas mot kostnader. Tillstånd att spola ut små mängder

kortlivade radioaktiva ämnen i avloppssystemet kan ges om landstingets experter efter

noggranna dosberäkningar kan visa att konsekvenserna är tillräckligt små. Motsvarande



överväganden kan också göras för vissa deponier lör ligaktivt avfall, i syfte att fastställa

om tillräckliga resurser används för att minimera framtida stråldoser. Optimeringen för-

utsätter att såväl mindre som mera resurskrävande utformningar är tänkbara.

Inom Pariskonvenuonen för kontroll av miljöfarliga utsläpp i vatten används begreppet

bästa tillgängliga teknik (Best Available Technology, BAT-principen). Det finns en for-

mell motsättning mellan BAT och den tidigare nämnda ALARA-principen, men i realite-

ten måste tanken på bästa tillgängliga teknik förutsätta att resurserna optimeras. BAT

bör inte användas för att motivera oändliga resurser i enskilda fall. Utvecklingen med

Pariskonventionen kommer att visa om det finns reella motsättningar mellan de två prin-

ciperna. Bästa tillgängliga teknik finns också nämnt i förslaget till ny miljöbalk i Sve-

rige, som på samma sätt som Pariskonventionen ger en och samma ram för strålskydd

som övrigt miljöskyddsarbete.

När det gäller slutförvar för högaktivt avfall är frågan om optimering svårare än vid för-

var för lågaktivt avfall. Industrin försöker skapa den bästa tänkbara lösningen, dvs in-

dustrin försöker maximera i stället för att optimera. Frågan är om SKB av kostnadsskäl

avstår från någon skyddsåtgärd? Det politiska trycket på industrin skulle knappast heller

tillåta att en strålskyddskomponent utelämnades. Det är självfallet inte fråga om en total

maximering, men traditionellt optimeringstänkande saknas i SKBs arbete. Industrins ar-

bete påminner i Sverige därför mera om BAT än om ALARA, med tillägget att

"tillgänglig" i bästa tillgängliga teknik inte kan tolkas så att helt färdiga kommersiella

lösningar finns tillgängliga på marknaden. Det är i stor utsträckning fråga om att med

ingenjörskonstens hjälp genomföra omfattande utvecklingsprojekt med i huvudsak

befintlig teknik.

Avfallsstrategier

Till skydd mot miljöfarligt avfall kan i princip tre hanteringssätt tillämpas:

- utspädning och spridning

- uppsamling och isolering

- transmutation (förvandling)



För radioaktivt avfall kan, beroende på halveringstider etc, de två första

hanteringssätten komplettera varandra så att man uppnår en totalt sett optimal lösning.6

Det första alternativet används på sjukhus där exempelvis urin från patienter som under-

sökts eller behandlats med radioaktiva ämnen tillåts rinna ut i avloppet. Tillstånd har gi-

vits efter noggranna studier av konsekvensema. Halveringstiderna för de flesta nuklider

i denna hantering är korta, 8 dagar för jod-131 och lägre för många andra nuklider.

Om stora mängder långlivade nuklider släpps ut i världshaven skulle höga individdoser

förhindras. Däremot skulle ett stort antal människor få små doser med en stor kollektiv-

dos som följd. Detta anses inte acceptabelt. Denna strategi förkastas också på grund av

att konsekvenserna drabbar andra länder.

Transmutation av kärnavfall bedöms inte som ett realistiskt alternativ under de närmaste

decennierna. Att förorda separation och transmutation innebär därför endast att förorda

uppsamling kombinerat med en avvaktande hållning, dvs ingen slutgiltig isolering.

Den helt dominerande strategin i världen idag för hantering av högaktivt avfall är att

först uppsamla och koncentrera avfallet sedan förvara det så isolerat som möjligt från

omvärlden. En komplikation av denna strategi blir att höga individdoser inte kan

undvikas för oavsiktliga intrång i förvaren. Denna risk kvarstår även om förvaret är

perfekt utformat i andra avseenden.7

3. Forskningens roll

Postnormal vetenskap

För att förstå den forskning som bedrivs i anslutning till slutförvaring av använt kärn-

bränsle vill vi tala om postnormal forskning, dvs sådan vetenskap som har få eller inga

^ En längre, systematisk genomgång av strålskyddsprinciper vid omhändertagande av radioaktivt av-
fall ges i Gunnar Bengtsson "Miljötänkande vid slutförvaring av radioaktivt avfall" Nordiskt
Seminarium om Slutförvaring av Avfall 3 december 1992, Strålskyddsinstitutet och Miljö- och
Naturresursdepartementet, Ds 1993:62.

7 En diskussion om r en på intrång finns i OECD:s Nuclear Energy Agency, NEA, Human Actions
at Radioactive Waste uisposal Sites, arbetsgruppsrapport i utkast. Den besläktade frågan om
bevarande av information om slutförvar under långa tidsperioder för att förhindra intrång har behand-
lats i Conservation and Retrieval of Information, Nordiske Seminar- och Arbejdsrapporter 1993:596,
Nordisk Ministerråd.



förebilder, är utsatt för ett stort externt tryck och inriktad på komplicerade problem som

inte kan hanteras utifrån en disciplin eller via mångvetenskap. Vi talar här om mångve-

tenskap i betydelsen att ett problem delas upp i dika komponenter och där sedan varje

disciplin gör sin del. Slutresultatet av detta blir ett mekaniskt hopplockande av de olika

delarna utan någon speciell teori kring komplikationer som rör helheter eller att

problemlösningar i en komponent påverkar andra. Funtowicz ocl: Ravetz, som

introducerar begreppet postnormal vetenskap, gör en distinktion mellan fyra typer av

vetenskaper. Dessa har olika drivkrafter och innefattar olika typer av osäkerheter.8

Tabellen nedan illustrerar dessa fyra typer.

Tabell 1

Vetenskapstyp Drivkraft Typ av osäkerheter

Grundforskning Nyfikenhetsstyrd Teknisk

Tillämpad forskning Projektorienterad Teknisk

Beslutskonsulter Kundstyrd Teknisk, metodologisk

Postnormal vetenskap Problemstyrd Teknisk, metodologisk,

kunskapsteoretisk

Traditionell grundforskning och tillämpad forskning drivs av nyfikenhet respektive pro-

jektets mål. Osäkerheterna är här ofta av teknisk natur, dvs instrumenten producerar

inte den exakthet som man kräver. När forskare blir konsulter tjänar de sina klienters

behov. Här fokuseras fortfarande de tekniska osäkerheterna samtidigt som man

konfronteras med mer komplexa osäkerheter av metodologiskt slag. Det gäller att väga

olika forskningsresultat och teorier mot varandra för att avgöra pålitlighet och kvalitet.

Personliga värderingar spelar också en viktig roll. Den fjärde typen kallas postnormal

vetenskap och innebär en situation "...where facts are uncertain, values in dispute,

stakes high and decisons urgent."9 Typiska fall för postnormal vetenskap är globala

miljöproblem, som t ex växthuseffekten och hotet mot ozonskiktet. Här finns som

tidigare tekniska och metodologiska osäkerheter, men osäkerheterna blir också av

kunskapsteoretiskt slag, dvs de handlar om osäkerheter av en sådan typ att hela grund-

förståelsen är präglad av en fundamental okunnighet om problemets natur och

ytterligare forskning kan inte avhjälpa detta; det undersökta fenomenet är

undanglidande.

8 Silvio O. Funtowicz och Jerome R. Ravetz, "Science for the Post-normal age", Futures. Vol. 25, No.
7, September 1993.
9 Ibid, s.744.



huntowicz och Ravetz hävdar att vi inte längre - när det gäller pobtnonnala problem -

kan beskriva verkligheten i Thomas Kuhns normaivetenskapliga termer, där

"uncertainties are managed automatically, values are unspoken, and foundational pro-

blems unheard of."10 Postnormal vetenskap kännetecknas tvärtom av att "uncertainty is

not banished but is managed, and values are not presupposed but are made explicit."11

Denna situation kräver att vi tar itu med och konfronterar våra skilda värderingar, osä-

kerheter och disciplinära meningsskiljaktigheter.

Postnormal vetenskap växer fram då gårdagens vetenskapliga metoder inte längre kan

hantera de nya problem som uppstår. De situationer som uppvisar den största graden av

osäkerhet är de områden där stora insatser står på spel. Här finns det ett starkt externt

krav på säkra svar. Den traditionella fakta/värde distinktionen löses inte bara upp, utan

en etisk diskussion kan bli viktigare än en vetenskaplig. En viktig följd av detta blir att

vetenskapliga frågor breddas och allt fler samhällsaktörer dras in i och har synpunkter

på frågeställningarna.12

Forskningen kring kärnavfall är ett typiskt postnormalt problem. Det finns ett starkt ex-

ternt tryck från utomvetenskapliga parter. Forskningsresultaten har stora konsekvenser

för samhället på flera olika sätt och forskningsfältet är kraftigt ekonomiskt prioriterat.

Det finns ett starkt externt krav på snabba och säkra svar, som i Sverige kom att

uttryckas i villkorslagen. Samtidigt arbetar man med flera besvärliga typer av

osäkerheter och framförallt med en extremt lång geologisk och social framtid som till

sin natur äi obestämd, osäker och öppen.13 Denna dimension undandrar sig analys.

Ändå måste denna på något sätt fångas in när problemet skall hanteras. Vidare är

enskilda discipliner och även mångvetenskap otillräcklig. Det rör sig om

långsiktsmotiverad forskning med ett uttalat användningsmål även när det gäller

grundforskningen. De traditionella gränserna mellan vetenskap/politik, fakta/värde och

grundforskning/tillämpad forskning är alla satta ur spel.

Tydligtvis rör det här sig om ett postnormalt problem. Frågan är hur problemet hanteras

i praktiken, som normalvetenskap eller som postnormal vetenskap? Vi skall strax gå in

på deita, men först skall vi ytterligare diskutera vetenskapliga osäkerheter.

10 Ibid. s.740
11 Ibid.
'2 Detta kallar Funtowicz och Ravetz för "extended peer- communities".
'-* Gunnar Bengtsson talar om 12 kategorier av osäkerheter vid kärnavfallshantering. Se Gunnar
Bengtsson "Miljötänkande vid slutförvaring av radioaktivt avfall", s. 72.
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Vad är vetenskapliga osäkerheter?

All vetenskaplig verksamhet innefattar osäkerheter och det är svårt att nå fram till

motsatsen: det vetenskapligt säkra. Detta gör att begreppet gärna får en retorisk

dimension. Genom att lokalisera "osäkerhet" till ett fåtal delar av vetenskapen

impliceras i debatten ofta att det övriga är säkert. Man ger intryck av att säkerheter står

i centrum och osäkerheter finns i marginalen.

Intressant blir begreppet först om det kvantifieras och man talar om stora osäkerheter.

Här kan vi skilja mellan två typer. För det första en som yttrar sig i form av oenighet

och vetenskapliga kontroverser. Här kan det finnas säkra tolkningar bland olika forskare

med belägg för sina olika teser. Osäkerheten innebär att det är svårt för utomstående att

avgöra vem som har rätt.

För det andra kan man tala om vetenskaplig enighet om osäkerhet. Detta är en starkare

form av osäkerhet. Forskningsläget är så vanskligt att ingen vågar föra fram en konse-

kvent och säker tolkning.

Intressant är också de subjektiva uppfattningarna av osäkerhet som har behandlats inom

den vetenskapssociologiska forskningen. Här kan vi urskilja fyra, delvis motstridiga,

principer:

1) Avståndets princip. Det man ser på nära håll är osäkert, på avstånd ter sig företeelser

fasta och säkra.14

2) Subjektivismens princip. Den egna forskningen uppfattas som säker, medan omgi-

vande områden ses som osäkra.15 Det här står i direkt motsatsställning till punkt 1.

3) Den fortsatta finansieringens princip. Det egna forskningsområdet är mycket

osäkert. Ytterligare forskning krävs. I rapporter som helt eller delvis är riktade till

anslagsgivare är det vanligt att man mer eller mindre "skryter" över det egna fältets

osäkerheter, vilket följs av konkreta rekommendationer för vidare forskningsuppdrag.16

' 4 H.M. Collins, Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. SAGE
publications, London, 1985, s. 142-46.
'^ Trevor J. Pinch, "The Sun-Set: The Presentation of Certainty in Scientific Life", Social Studies of
Science. Vol. 11, 1981, nr. l , s . 131-158.
1 6 Se t.ex. D. A. Warrilow, "Priorities for Research", Ozone Depletion, s. 257-263 "Areas of
uncertainty" och Our Changing Planet: The FFY1990 Research Plan. The U.S. Global Change
Research Program. A Report by the Committee on Earth Sciences, juli 1989 ("Weaknesses in Current
Understanding and High Priority Research Needs").
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En sådan redogörelse verkar ofta paradoxal då forskare i andra sammanhang måste be-

tona hur säker den egna kunskapen är. Den här typen av relativism går dock väl ihop

med ett sanningsnärmande ideal.17 Utifrån detta perspektiv kan man aldrig nå ända

fram, det finns därför alltid osäkerheter som kan motivera fortsatt forskning.

4) Principen om forskningsområdets livaktighet och fortsatta utveckling. Om området

uppfattas som helt säkert, är det inte längre spännande och man kan inte utvecklas som

forskare. När forskningen inte kan förbättras kan ingenting nytt, omvälvande och origi-

nellt produceras. Rekryteringen av nya forskare hämmas, då inte heller de kan bidraga

med något nytt utan tvingas att leva i skuggan av föregångarna.

I linje med punkt 3 och 4, ovan, vill vi lansera en nyanserad syn på osäkerheters roll

inom vetenskapen. Den traditionella synen på osäkerheter har varit att det rör sig om

något orent som man till varje pris skall värja sig emot och så snabbt som möjligt

försöka föra över till det objektivt säkras sfär. Istället vill vi uppfatta osäkerheter i

första hand som en tillgång och som en viktig vetenskaplig drivkraft av ovan nämnda

skäl och först i andra hand som något oönskat.18 Detta är dock ingen övergripande

regel, ty som så mycket annat beror också detta på kontexten. Inom grundforskningen

är den här tendensen antagligen tydligare, medan man i tillämpad forskning är inriktad

mot problemlösning och på att utesluta osäkerheter.

De fyra ovan nämnda principerna har därför alla sin giltighet inom forskningspraktiken

och betonas troligen retoriskt olika vid skilda tillfällen. Vi är inte i första hand intresse-

rade av de subjektiva och retoriska dimensionerna. Istället skulle vi vilja se osäkerhet

definierad efter en serie komplikationer vid kunskapsbildande.

Osäkerheter och kärnavfallsförvaring

Villkorslagen ställde omöjliga krav på de tekniker och forskare som arbetade med slut-

förvaring av kärnavfall. Kraven gällde både kvalitativt och kvantitativt. Kvalitativt såtill-

vida att slutförvaret skulle vara helt säkert, kvantitativt då detta skulle gälla för en

extremt lång tidsperiod.

' 7 Ett sanningsnärmande ideal framförs i Karl R. Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of
Scientific Knowledge, London: Routled^e and Kegan Paul, 1972, Kapitel 10.
' " Liknande tankegångar inom kärnavfallsområdet finns hos Gunnar Bengtsson, "Miljötänkande vid
slutförvaring av racioaktivt avfall", s. 71.
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Det rör sig om ett extremt svårt problem som lämpligen - enligt BAT-principen - brir

bemötas med bästa möjliga forskningsansats. Problemet är postnormalt, samtidigt som

detta inte erkänns utan ambitionen är att göra det postnormala normalt, dvs till grund-

forskning, tillämpad forskning och/eller beslutskonsulterande.

Hur kan då denna typ av postnormala problem behandlas på ett mer rimligt sätt där osä-

kerheterna öppet erkänns? Ett centralt moment är att man behåller den öppna

forskningsfronten och ödmjukheten inför fenomenet. Ny kunskap byggs upp, man

upptäcker nya mekanismer, man förstår hur vissa mekanismer går att modellera med en

viss konstans och man förstår att vissa mekanismer är oförutsägbara. Den mer

avancerade kunskapen består alltså dels av att uppfatta vad man kan veta, dels av att

definiera vad man inte kan få säker kunskap om. När forskningsområden utvecklas

uppstår det fler och fler specialområden som behöver intensifierad forskning för att

etablera de speciella förhållanden, som finns mellan det osäkra och det mer robusta.

Vanligtvis visar sig det som ser säkert ut på avstånd vara fullt med komplikationer vid

en närgången granskning.

Man kan utveckla det här resonemanget och hävda att det osäkra utgör gränserna för

det säkra och för att kunna modellera framtiden måste man ha kunskap om gränserna

mellan de två; inom vilka intervaller kan man för olika företeelser göra någon typ av

predikation? Det osäkra är smittsamt, varje kontaktyta gentemot det till synes säkra

minskar vår möjlighet till pålitliga förutsägelser.

Då den allt större vissheten är kopplad till allt större osäkerheter är man med

intensifierad forskning trots allt kanske inte säkrare på sin kunskap, men man vet bättre

var man står.

Forskarnas osäkerhetsstrategi

Verkligheten är i fallet slutförvaring av kärnavfall uppenbarligen för komplicerad för att

man skall kunna slå fast något med säkerhet, men det är just detta som krävs av en in-

tensivt intresserad allmänhet och stat som har en bild av forskarna som säkerhetsprodu-

cerande automater. Ger man dem bara tillräckligt med tid och pengar så kommer säkra

resultat att produceras mer eller mindre automatiskt.

Hur hanterar forskarna detta när problemen är av en sådan art att mer forskning

producerar mer osäkerheter? Svaret är att forskarna inte arbetar efter samma slutmål
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.som politikerna. Do senare vill ha ett slutgiltigt svor medan forskarna vill utvidga ett

föränderligt forskningsobjekt. Forskarna är primärt intresserade av att utveckla sina

möjligheter till fortsatta och kreativa forskningsuppgifter. Som exempel kan man ta ett

annat postnormalt problem: hotet mot ozonskiktet.

Denna forskning skall undersöka vad som händer i atmosfären i globala termer. Det rör

sig om ett oerhört svårt problem som täcker in flera discipliner med motsatt

grundförståelse av samma fenomen. Exempelvis arbetar kemister traditionellt med att ta

luftprover och i kontrollerade laboratorieformer analysera innehållet. Detta arbete

kompletteras av en formelmatematisk metod där atmosfärens utseende förklaras genom

kemiska reaktioner. En annan i sammanhanget viktig forskargrupp är meteorologerna

som har ett begränsat intresse för kemiska reaktioner. Atmosfären förklaras av sin

dynamik, och vindrörelser kan inte föras ner i ett laboratorium. Dessa två paradigm

utesluter traditionellt varandra, men för att kunna hantera bevakningen av ozonskiktet

och ge de svar som otåliga externa intressenter (industrin, staten, media och

allmänheten) kräver, måste de samarbeta och förstå varandras perspektiv. Under 80-

talet har det tvärvetenskapliga arbetet framgångsrikt utvecklats. Man producerar både

nya säkerheter och nya osäkerheter. Man är medveten om att mätningar är avhängiga

metod och gör systematiska försök att standardisera olika disciplinära mätansatser så att

de blir jämförbara. I motsats till normalvetenskap står upprepning i fokus, då fenomenet

man mäter ger ifrån sig så svaga och svårtolkningsbara signaler.

Vi saknar en liknande utveckling i forskningen kring kärnavfallet. Här är fortfarande re-

virtänkandet stort och problemen hanteras separat - som om naturen hade skräddarsytt

dem för disciplinerna. En viktig orsak till detta är att forskningen är målstyrd och

beställs av industrin. En detalj i sammanhanget är att det inte finns någon öppning mot

samhällsvetenskap. Produktionen av ett avfall som skall deponeras av detta samhälle

och finnas där för kommande generationer, ses som enbart ett naturvetenskapligt

problem. Eftersom problemet har en sådan uppenbar samhällelig dimension tvingar man

antingen naturvetare och tekniker att bli samhällsvetare, eller reducerar på ett

omfattande sätt problemets komplexitet.

SKBs säkerhetsstyrning

En avgörande skillnad mellan ozonskiktsforskning och forskningen kring kärnavfall är

att det i det förra fallet rör sig om sökande efter hållbar kunskap, medan det senare - i

alla fali i SKBs version - rör sig om konstruktion av något som skall fungera långt in i
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en oviss framtid. För ozonskiktsforskare är det viktigt att identifiera alla processer och

osäkerheter. För den som mer ingenjörsmässigt konstruerar något är det av större in-

tresse att resultatet blir något som fungerar som en omväg, förbi komplikationer. Detta

intresse har SKB, vilket de inte bör klandras för. SKB är ett företag som har att planera

för att ett slutförvar byggs på ingenjörsmässiga grunder. SKB är inget nyfikenhetsstyrt

forskningsinstitut och bör inte heller vara det. SKB bedriver (beställer) normalforskning

och utvecklar metoder som är tänkta att fungera bortom den postnormala situationen.

Även myndigheterna arbetar utpräglat normalvetenskapligt och resultatet blir att man

granskar detaljer i ett system som är alltför stort för en enskild specialist att överblicka.

Helheten förblir outmanad. Vi kallar det här för "säkerhetsstyrning" och frågan är natur-

ligtvis om detta är en bra metod.

SKB behöver inte producera nya osäkerheter för att motivera fortsatt forskning och

områdets expansion. Istället är den fortsatta finansieringen klar från början. Man

koncentrerar sig på att stänga de frågeställningar som är känsliga för osäkerheter.

Istället för att börj.' med att utreda osäkerheterna i problemet, inleder man med

problemlösning och skär därmed successivt bort komplikationerna. Målet är inte att

utvidga ett forskningsområde, utan att begränsa det, och i slutändan avveckla det.

Det öppna systemet (i vilket alla problem är intimt sammanbundna och där en liten

förändring på ett ställe kan få stora konsekvenser på ett annat) förvandlas till det slutna

systemet. Det här sker framförallt på tre sätt.

För det första styckar man upp problemet i en mängd mindre där varje delproblem löses

för sig. Nackdelen med detta är att det blir nästan omöjligt att se den totala bilden och

de svårigheter som uppstår när olika typer av lösningar möts. Fördelen är att det stora

problemet blir operationaliserbart och att det olösbara ligger just i helheten och döljs

bakom varje mindre delframgång. Det tvärvetenskapliga arbetssätt som då tillämpas går

inte ut på att olika disciplinära synsätt integreras, utan på att var och en enbart sköter

sin tilldelade bit. Integrering sker såtillvida att olika delförslag jämkas samman så att den

enes output passar den andres input. Det stora antalet osäkerheter, som ligger inbäddat i

att olika delar av ett stort system är beroende av varandra, reduceras.

För det andra förvandlar man social tid, vilken är oförutsägbar, till geologisk tid, som är

mer hanterbar. Det sociala förändras snabbt på ett oförutsägbart sätt. Geologiska

rörelser är långsamma och möjliga att ge prognoser för - så länge dessa antas vara

skilda från människans handlingar. Därmed återstår bara det potentiella sociala

problemet att framtida människor avsiktligt eller oavsiktligt gör intrång i förvaret.



För det tredje skär man bort den sociala, geografiska och geologiska kontexten genom

att driva tesen att dessa saknar betydelse eftersom det viktigaste anses vara att kapseln

är hållbar.15

Ytterligare en strategi är att tala om säkerhet istället för osäkerhet. Man letar - och

finner - valideringar. Falsifieringar och osäkerheter söker man inte. Man kan därför säga

att det slutna systemet bidrar till det slutna tänkandet, där man har skurit bort det som

egentligen är p oblemets kärna: de långa tidrymdernas oförutsägbarhet. Minst lika

betydelsefullt är att man arbetar för att eliminera en av drivkrafterna i ett kompetent

vetenskapligt arbete: sökandet efter komplikationer och osäkerheter.

Men går det verkligen att trolla bort osäkerheterna, eller rör det sig om ett retoriskt

grepp? Det lutar mot det senare eftersom det är omöjligt att skära bort den sociala

framtiden från problemet. Människans framtida handlingsmönster över extremt långa

tidsrymder är svåra att förutsäga och det vi idag konstruerar kan penetreras av framtida

generationer.

Genom att det är SKB som har de stora forskningsresurserna och inte använder dessa

för att utforska problemets yttre gränser, låser man också till viss del granskarnas tolk-

ningsutrymme. Man tvingar de resurssvagare granskningsinstansema att ägna sig åt att

detaljgranska det redan tänkta. Myndigheterna kommer in i ett senare skede och SKBs

metod präglar deras granskning.

SKB har inget intresse av att komplicera problematiken, bara att göra den enklare och

mer praktiskt hanterbar. De granskande institutionerna har ett sådant intresse, men de

saknar de resurser som möjliggör en vidgande forskning.

Delvis kan man också se det här som en konsekvens av att vi måste ha en lösning - även

om den går att falsifiera. Avfallet är ett faktum och det måste hanteras. SKB söker inte

efter en felfri lösning, utan efter den bästa.

4. Vetenskap, politik och demokrati

Slutförvaring av använt kärnbränsle är en tekniskt komplicerad fråga, som på grund av

de stora potentiella riskerna också kräver omfattande naturvetenskapliga

19 Se SKB 91, Slutlig Förvaring av Använt Kärnbränsle. Berggrundens betydelse för säkerheten.
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forskningsinsatser för all faststulla risker och konsekvenser for hälsa och miljö. De

avgörande besluten om kärnavfallets slutförvaring kommer dock att fattas på politisk

nivå, nämligen av regeringen. Det är inte minst av denna anledning angeläget att reda ut

förhållandet mellan å ena sidan vetenskap och teknik och å den andra politik.

Det finns ett flertal olika sätt att definiera relationen mellan vetenskap och politik. Dessa

leder i sin tur till att olika roller och uppgifter utmejslas för forskare respektive politiker.

En klassisk bodelning mellan vetenskap och politik grundas ofta på åtskillnaden mellan

fakta och värden. Fakta anses då som objektiva medan värden ses som subjektiva.

Faktapåståenden utgör beskrivningar av verkligheten medan värdepåståenden aldrig kan

berättigas genom hänvisningar till existerande förhållanden i verkligheten, utan dessa

motiveras i stället av att något definieras som gott.20

Värden ses utifrån en sådan uppdelning som autonoma i förhållande till fakta. Att söka

härleda värderingar ur empiriskt givna fakta benämns inom filosofin för "det naturalis-

tiska misstaget".21 Försöket att etablera en etik i naturen eller en naturlig etik blir

därmed ett logiskt omöjligt projekt. Enligt detta synsätt ligger skillnaden i att en

värdering alltid innefattar handlingsföreskrifter medan så inte är fallet med en

beskrivning av empiriska förhållanden.

Denna klassiska distinktion mellan fakta och värden håller de flesta inom vår västerländ-

ska kulturkrets med om. Men vilka konsekvensen får den i praktiken?

Det är här viktigt att urskilja två olika tolkningar av uppdelningen mellan fakta och vär-

den. Dels den tolkning som innebär att det är möjligt att entydigt fastställa en gräns mel-

lan dem. Hit kan vi räkna alla de ansatser som försöker formulera absoluta kriterier för

vetenskaplighet. Dels den tolkning som förnekar denna möjlighet. Gränsen betraktas då

som historiskt och kulturellt variabel, bl a på grund av att inblandade aktörer medvetet

försöker flytta gränsen åt det ena eller det andra hållet, dvs antinegen försöker

vetenskapliggöra eller politisera olika samhällsfrågor.

Från denna allmänna distinktion går vi över till att diskutera demokratiskt beslutsfat-

tande och gränserna för detta. Denna fråga är nämligen beroende av hur vi skiljer mellan

fakta och värden, mellan vetenskap och politik.

2 0 "Det goda" definieras på olika sätt av olika moralfilosofiska skolbildningar. Exempelvis hävdar
subjektivisterna att det goda är projektioner av subjektiva känslor, medan objektivisterna hävdar att det
goda besitter en särskild egenskap.
21 Detta uttryck härstammar från den engelske filosofen G E Moore, som liksom den skotske 1700-tals
filosofen David Hume hävdade att det var en avgrund mellan ett "är" och ett "bör".
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1 demokratiska samhällen är det folket som beslutar i gemensamma angelägenheter; fol-

ket utövar den offentliga makten. Att tala om gemensamma angelägenheter och

offentlig makt innebär dock att folkets beslutanderätt är begränsad. Det finns många

företeelser i ett demokratiskt samhälle som inte definieras som offentliga och som

därmed folkmajoriteten inte har med att göra. Det finns två områden där folket på ett

uppenbart sätt inte har rätt att utöva sin demokratiska makt. Det är dels frågor av privat

natur, dels kunskapsfrågor. Privat kan här syfta på två olika ting. För det första frågor

som rör den enskildes angelägenheter, dvs det som brukar kallas för personlig livsstil.

Folkmajoriteten skall inte besluta om den enskildes livsstil. Det är upp till var och en att

själv utforma sitt liv. Denna individuella frihet har dock en mycket viktig begränsning.

Den offentliga makten har rätt - och bör - sätta gränser för olika livsstilar. Beteenden

som inkräktar på den andres frihet, som är skadliga eller hälsofarliga etc kan förbjudas

eller regleras. Den andra tolkningen av privat syftar på privata företag (innefattande

även ideella och intressebaserade organisationer). Med dessas interna skötsel och

beslutsfattande har inte folket något att skaffa, förutom att man har rätt att på samma

sätt som ovan formulera ramverk och inskränkningar för t ex det fria varutbytet på

marknaden.

Den andra typen av frågor som undandras folkets makt är kunskapsfrågor. Vi röstar inte

om faktafrågor, dvs om hur man löser matematiska ekvationer eller bestämmer planeters

rörelsebanor. Demokratiskt beslutsfattande hör inte hemma inom ramen för avgörandet

av faktafrågor, utan är begränsat till värdefrågor. I värdefrågor bedöms alla medborgare

som lika kompetenta beslutsfattare. I faktafrågor skall däremot den med den djupaste

insikten och de mest omfattande kunskaperna fälla avgörandet. Vetenskapen fungerar

till skillnad från politiken elitistiskt. Man kan därför säga att det som motiverar och

rättfärdigar ett demokratiskt beslutsfattande (en medborgare en röst) är den

grundläggande distinktionen mellan fakta och värden. Följaktligen är det demokratiska

beslutsfattandet delegerat till värdenas område.

För den konkreta praktiken hamnar vi därmed återigen i frågan om var gränsen går mel-

lan vetenskap och politik. Denna gång handlar det om gränserna för det demokratiska

beslutsfattandet.

Michael Walzer är en amerikansk moralfilosof som försökt formulera det demokratiska

beslutsfattandets gränser.22 Utgångspunkten är att samhället består av ett antal

autonoma sfärer. Två av dessa är kunskapens sfär och politikens sfär. Dessa motsvaras

2 2 Walzer, Spheres of Justice.
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av den uppdelning som vi skisserade ovan mellan fakta och värden. Utöver dessa två

urskiljer Walzer också flera andra. De som utöver politik och kunskap är intressanta för

vår diskussion av kämavfallshanteringen är också den juridiska och den ekonomiska.23

Sfärererna anses fungera efter olika principer. En konsekvens av att skilja mellan olika

sfärer blir att begrepp som rationalitet och rättvisa får olika betydelser i de olika

sfärerna. Det som upplevs som ett rationellt, korrekt och rättvist beslut på den

ekonomiska marknaden innebär därmed inte att det ur vetenskaplig, juridisk eller

politisk synpunkt är det bästa beslutet.

Jämför vi Walzers sfärer med vår inledande uppdelning i de fyra sfärerna: politik, myn-

dighetsutövning, näringsliv och vetenskap betyder detta att det som är rationellt och

rättvist utifrån SKBs perspektiv inte behöver vara det utifrån SKIs och SSIs synpunkt,

ur de svenska medborgarnas synpunkt eller ur forskarsamhällets synvinkel. Det betyder

också att det är meningslöst att försöka formulera principer (rationalitets- och

rättvisekriterier etc) som passar alla samhällets sfärer. Då styrprinciper från en sfär

tränger in i och präglar andra sfärer uppstår dominans, och enligt Walzer är dominans

alltid av ondo. Dominans berövar sfärerna dess autonomi. Ett exempel på dominans i

kärnavfallshanteringen är om den ekonomiska rationaliteten också präglar de politiska

besluten. Dominansen har i ett demokratiskt samhälle dock ett viktigt undantag, och det

gäller den politiska sfärens dominans över de andra sfärerna. I en demokrati är den

politiska makten den överordnade. Det betyder inte att politiska kriterier - t ex

majoritetsbeslut - är lämpliga också för de andra sfärerna, utan det betyder endast att

politiken har rätt att definiera gränserna för de andra sfärerna. Walzer uttrycker det som

att politiken är dominant vid de övriga sfärernas gränser men inte inom dem.

Konkret betyder detta, vilket vi redan varit inne på, att folket som utövare av den poli-

tiska makten har rätt att begränsa individens rätt att bestämma över sitt eget liv, t ex ge-

nom att reglera utbudet av vissa varor och sätta åldersgränser för utövandet av vissa ak-

tiviteter. Detta är exempel på att politiken är dominant vid den privata sfärens gräns,

dock inte inom denna. Politiska beslut skall inte avgöra vilken film eller vilken al-

kohoisort av de tillgängliga som individen väljer, utan endast reglera tillgängligheten av

dessa varor.

Eftersom politiken är dominant vid alla de andra sfäremas gränser betyder det att vi på

ett politiskt och demokratiskt sätt skall bestämma v;1ka frågor som kan hänskjutas till

den vetenskapliga sfärern och därmed definieras som en angelägenhet för

23 Utöver dessa urskiljer Walzer också en familjär (kärlek och släktskap), en religiös och en gällande
vård och omsorg.
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expertkunskapen. Tillspetsat har alltså folket - eniigt Walzers demokratiuppfattning -

rätt att bestämma vilka frågeställningar som är lämpliga att definiera som vetenskapliga

och delegera dessa till forskare och experter och vilka som är lämpliga att "rösta" om.

Ingen annan instans än folket har rätt att besluta var gränsen går mellan vetenskap och

politik. Ytterst kan denna gräns inte förankras på något annat sätt än i de gemensamma

värderingar som finns i den aktuella kulturkrets det gäller, och det är folket som uppbär

dessa gemensamma värderingar. Walzer avvisar därmed alla tankar på att man

filosofiskt eller vetenskapligt kan formulera allmängiltiga kriterier och med hjälp av

dessa ena sig om den slutgiltiga och entydiga gränsen mellan t ex fakta och värden,

vetenskap och politik och gränserna för det demokratiska beslutsfattandet.

Med hjälp av Walzer blir det möjligt att utmejsla en arena för samspelet mellan

vetenskap och politik; en arena som har normativa konsekvenser. Det blir därmed

möjligt att kritisera beteenden som försöker göra sig dominanta, dvs söker överföra

principer från en sfär till andra sfärer. Det blir också möjligt att analysera konkreta

aktörers ageranden på arenan. Om vi återvänder till vår inledande uppdelning betyder

detta att uppgifterna att fastställa samhälleliga skyddsambitioner, att formulera och

tillämpa strålskyddskriterier, att bygga ett slutförvar, att bedriva forskning om

radionukliders diffussion i mark och vatten bör hållas isär. Det handlar här om fyra

skilda uppgifter. Det är därför olyckligt, och exempel på dominans, om en och samma

aktör konstruerar och bygger slutförvaret, utför den relevanta forskningen, formulerar

kravkriterier för verksamheten och även tillämpar dessa kriterier.

Enligt en demokratiskt grundad rollfördelning i kärnavfallsfrågan är det folket som skall

fatta de avgörande besluten.24 Det är ingen tvekan om att kämavfallshantering är ett

mycket tydligt exempel på en verksamhet som i Sverige definieras som en offentlig

angelägenhet. Det är inte en fråga som har överlämnats till de privata företagen att efter

eget gottfinnande lösa. Här är det svenska samhällets gemensamma värderingar, ut-

tryckta genom den befintliga lagstiftningen, mycket tydliga. Men vilken är då politiker-

nas främsta uppgift?

Mycket förenklat uttryckt är politikens uppgift att leda och fördela arbetet, dvs att fast-

ställa gränserna för de andra sfärernas domäner. Den politiska makten - folket och dess

representanter - har att fastställa ramarna för verksamheten, dvs vilka skyddsnivåer som

skall gälla och vilka resurser som skall avsättas för att hantera problemen.

2 4 Se SOU 1993:18. Acceptans. Tolerans, Delaktighet för en diskussion av demokratiskt
beslutsfattande i anslutning till kärnavfallsfrågan. Särskilt bidragen av Gunnar Falkemark, Sven Ove
Hansson, Nils Stjcrnquist och Göran Sundqvist.
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Detta bör leda till en arbetsdelning och uppdelning enligt följande:

- Politikerna uppställer de övergripande samhälleliga skyddsambitionema för

verksamheten.

- Kärnkraftsföretagen utför det operativa arbetet enligt dessa krav, dvs ingenjörsarbetet.

- Myndigheterna har att utvärdera om arbetet utförs enligt de uppställda kraven och i

förekommande fall precisera och operationalisera dessa till strålskydds- och

säkerhetskriterier.

Framför allt företagen och myndigheterna behöver för sitt arbete konsultera forskarsam-

hället. Enskilda forskare agerar på olika sätt i detta sammanhang. Många utför

uppdragsforskning och konsulttjänster åt SKB, men också åt myndigheterna. Hur denna

delvis postnormala forskning fungerar har vi tidigare diskuterat och vi återkommer till

denna fråga i det avslutande avsnittet.

Frågan blir nu hur dagens svenska kämavfallshantering lever upp till dessa krav ställda

utifrån demokratiteoretiska överväganden.

Den kanske viktigaste av ovanstående frågor är om de övergripande skyddsnivåerna ex-

isterar och är tydligt formulerade av politikerna, eller om detta arbete har överlåtits till

myndigheter och industri. Enligt Walzer är det inte odemokratiskt att delegera från den

politiska sfären till andra sfärer. Men detta måste ske medvetet och enligt folkviljan. Om

folket anser att experterna också skall sätta skyddskriteriema, eller att de privata företa-

gen skall utvärdera sig själva så är detta demokratiskt, förutsatt att det är beslut i sam-

klang med samhällets gemensamma värderingar. Sådana extrema delegeringar är dock

inte möjliga att göra . dagens Sverige. Lagstiftningen inom kämavfallsområdet - som

måste anses vara ett demokratiskt uttryck - säger mycket tydligt att politikerna skall

fatta de avgörande besluten, därmed måste de också formulera de övergripande kraven

för verksamheten.

Vi skall nu försöka koppla samman våra frågor kring strålskydd, forskning och demo-

kratiskt beslutsfattande i en diskusison av hur den samhälleliga granskningen av kärnav-

fallshanteringen sker.

5. Samhällets granskning
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En rii!i ig uppdelning av tillsynsarbetet gällande slutförvaring av högaktivt avfall kan se

ut enligt tabell 2 nedan, där arbetet delas in i fem olika moment. Jämfört med vår

tidigare uppdelning i fyra sfärer har myndighetsarbetet här delats i två. Denna tabell ger

underlag för en fördjupad och samtidigt mer konkret diskussion av arbetsdelning och

ansvarsfördelning, utifrån denna kan vi sedan också ta upp frågan om vem som har

initiativet i arbetet.

Tabell 2

POLITIK - SKYDDSAMBITIONER

1 SSI SKI SKB

Gränser för strålskydd och

utflöde från förvaret.

Kontroll av industrins

arbete, kvalitetssäkring.

Industrins arbete och

forskning

VETENSKAP - FORSKNING

Tabellen kan tolkas på två sätt, vilka illustrerar två helt olika perspektiv på tillsyn och

granskning:

i) Tabellen kan uppfattas från vänster till höger. Resultatet blir en miljöstyrning som in-

nebär att kraven på kommande generationers hälsa och miljö skall vara styrande. Dessa

krav får sedan styra kraven på konstruktion och kvalitetssäkring av olika system. Att

uppfylla dessa krav är en grannlaga verksamhet, men kraven är sekundära och dikteras

av miljösäkerheten och krav på strålskydd för kommande generationer.

Strålskyddsfilosofin genomförs av fysiker, radiobiologer, radioekologer m fl men också

av filosofer och samhällsvetare.

ii) Tabellen kan läsas från höger till vänster. Vi får då en säkerhetsstyrning som innebär

att industrin konstruerar och kvalitetssäkrar sina system under säkerhetstillsyn. De

resulterande effekterna på miljö och hälsa måste sedan uppfylla miljökraven.

Tillsynsinstrumenten utgörs av kompetens inom geologi och geomekanik, kemi,

hydrologi m fl ingenjörsdiscipliner.

Om hela kedjan i alla sammanhang vore fullt genomskinlig skulle de två alternativen

vara lika, dvs kraven i exempelvis ruta 2 kunde beräknas från kraven i ruta 1. Det

tidigare nämnda speciella förhållandet att utfallet inte kan studeras i praktiken, innebär

att frågan om länkarna mellan de olika delarna måste tolkas. Detta är särskilt markant

för långa tidsperioder som spänner över mer än 1000 år.
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Förenklat uttryckt är det möjligt att ställa krav under moment 2 på kvalitetssäkring av

industrins arbete, men det är inte möjligt att veta om kraven i moment 1 därmed är upp-

fyllda. På samma sätt är det möjligt att ställa upp kriterier som skall gälla i moment 1,

men det är (i ett mångtusinårsperspektiv) inte möjligt att veta om de uppfylls av en viss

förvarskonstruktion. Verkligheten bakom tabell 1 är således formellt enkel men i realite-

ten svår att överblicka.

Alla de tre momenten i mitten av tabellen kräver betydande insatser av pengar och

personal för att fullföljas. Uppskattar vi forskningsresurserna av dessa får vi en bättre

uppfattning om det relativa förhållandet mellan dem och därmed information om

drivkrafterna i systemet. Tabell 3 anger storleksordningsmässig budget för forskning

och utveckling för de tre momenten, genom att redovisa SSIs, SKIs och SKBs

forskningsresurser inom avfallsområdet. Detta ger en uppfattning om ambitionerna för

kunskapsgenerering inom de olika momenten.

Tabell 3. Forskningresurser

1 SSI

Gränser för stråldos och

utflöde från förvaret

2 milj /år

2 SKI

Kontroll av industrins arbete,

kvalitetssäkring

20 milj / år

3 SKB

Industrins arbete och forsk-

ning

200 milj / år

Eftersom industrin har ett totalansvar för alla åtgärder för avfallsförvaret, är den höga

siffran i ruta 3 mer lättförståelig än diskrepansen mellan 1 och 2. Det framgår att det i

ruta 2 finns en omfattande resurspotential att skapa kunskap, avsevärd större än i 1. I

denna mening kan man säga att vi i Sverige har en säkerhetsstyming - och inte en miljö-

styrning - i avfallstillsynen.25

Inom momenten 2 och 3 utförs arbete som domineras av ingenjörskonst, medan 1 också

innehåller frågor av filosofisk och politisk natur, dvs värdegrundade frågor. Exempelvis

värdering av doserna i en avlägsen framtid och frågan om huruvida en kommande istid

utgör ett skyddsvärde eller inte.

^ Detta förhållande är dock inte unikt. 11 ex USA har Environmental Protection Agency (EPA)
avsevärt mindre resurser - inom området slutförvar av radioaktivt avfall - än National Regulatory
Commission (NRC) som arbetar med detaljreglering och kvalitetssäkring. Department of Energy som
har ansvaret för genomförandet har ändå större resurser.
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Utrymmet för politiska beslut

En enligt vår mening mycket viktigt fråga, som sällan diskuteras, gäller förhållandet

mellan de fem momenten i tabell 2, som vi i en parallell återfinner i vår inledande upp-

delning i fyra sfärer. Kort sagt: Skall vi ha miljöstyrning eller säkerhetsstyrning? Denna

fråga är av stort generellt intresse i dagens Sverige. Av tradition har vi först beslutat om

stora anläggningar och sedan i efterhand granskat dem. Detta betyder att man först

investerar både pengar och prestige och sedan därefter uppställer krav och granskar

projekten. Kärnkraftsreaktorer och Öresundsbron är här tydliga exempel. Tabell 3 visar

att vi har denna situation också i kämavfallshanteringen. Detta har uppmärksammats

som en problematisk ordning. Införandet av Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) kan

ses som ett försök att i någon mån leda över arbetet från säkerhetsstyming till

miljöstyrning. MKB är dock fortfarande till stor del ett oprövat kort i Sverige, dvs

fastställd praxis saknas, vilket gör det svårt att ur denna aspekt utvärdera MKBs

funktion. Men vad bör då ytterligare göras för att förbättra situationen vad gäller

kärnavfallshanteringen? Vi ska nu avsluta med att dra samman de olika frågor som rests

under tidigare avsnitt och skissera ett förslag till förbättringar.

Först och främst måste det slås fast att frågan om slutförvaring av kärnavfall är politisk.

Denna ståndpunkt är helt i överensstämmelse med Walzers tanke om att politiken är do-

minant vid avgörandet av de övriga samhällssfärernas domäner. I princip är alltså det

politiska utrymmet vid beslut om kärnavfallets slutförvaring totalt, men för att idag

kunna bedöma utrymmet för det politiska beslutsfattandet måste frågan sättas in i sitt

historiska och sociala sammanhang, dvs i förhållande till samhällets gemensamma vär-

deringar.

När kärnkraften utvecklades i Sverige och introducerades som kommersiell energikälla

spelade staten en viktig roll som befrämjare. Frågan definierades dock som teknisk.

Statens uppgifter begränsades till att ge anslag och tillåtelse för verksamheten.26 Efter

att kärnkraften på 1970-talet blivit politiskt kontroversiell tog politikerna en mycket

aktiv del i arbetet med att reglera kraven på såväl reaktor- som avfallssidan. Nya lagar

instiftades och myndigheterna gavs större resurser för sin granskning av industrin.

Politikerna tog under slutet av 70-talet ett stort ansvar och skapade ett system för den

statliga kontrollen av företagens avfallshantering och ställde krav på att arbetet med

26 Denna beskrivning är förenklad eftersom kärnkraften - den s k svenska linjen - leddes av det
statliga bolaget AB Atomenergi. Men i princip var politikens roll den ovan beskrivna.
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slutförvaringen skulle påskyndas och kontrolleras av myndigheterna. Sedan dess har inte

mycket hänt. Det kan i dag se ut som politikerna har abdikerat. Det uppbyggda

granskningssystemet rullar på. Industrin överlämnar sina planer vart tredje år till

myndigheterna som granskar resultaten och regeringen välsignar granskningen utan

någon självständig bedömning.

Denna situation innebär en tetcnisk säkerhetsstyming. Det är uppenbart att industrin har

initiativet. Det är de som har de stora resurserna och planerar verksamheten.

Myndigheterna granskar dessa planer och präglas därmed av de förslag, överväganden

och bedömningar som industrin gör.

Vår bedömning är att slutförvaring av kärnavfall i Sverige nu är inne i ett nytt skede där

det inte längre går att vila på gamla lagrar. Det krävs därför ett ökat politiskt initiativ.

Vi ska ge tre exempel på detta: Valet av plats för slutförvaret, byggandet av en

inkapslingsstation för det använda bränslet, och MKB-processen.

Under 1992 infördes en möjlighet att begära MKB i såväl kärntekniklagen som

strålskyddslagen. Öppenheten och deltagandet ökar och krav ställs på att alternativ

redovisas. Men innan MKBn fått en utvecklad praxis ställs det krav på politiska initiativ

så att MKB inte blir en snäv beskrivning (ett dokument upprättat av sökanden) utan en

process där fler parter än sökanden kan göra sig gällande och ställa frågor och kräva

svar på dessa.

Den senaste granskningen av SKBs planer (1992) ställer krav på att SKB ytterligare ut-

reder alternativ i systemvalet. Detta krav på att inte ännu låsa fast sig vid ett KBS-3-

alternativ rimmar dock dåligt med att SKB planerar att lokalisera en anläggning till

Oskarshamn för inkapsling av det använda bränslet innan det slutförvaras. Hur inkaps-

lingen skall gå till, dvs vilken kapselutformning man ska ha, är ju inte oberoende av hur

man avser att slutförvara avfallet. Här bör det ställas krav på en samordning av slutför-

varingens olika delar och på att se systemet av inkapsling, transporter och slutförvaring

som en helhet, där ett fattat beslut kan få stor betydelse för ett annat beslut som ännu

inte är taget. Om inte industrin ser till helheten krävs det politiska initiativ för att inte

slutförvaringen skall komma att styras av ett pragmatiskt och taktiskt beslutsfattande av

separata delar.

Valet av plats för ett slutförvar har gått in i ett konkret skede. SKB bedriver för närva-

rande förstudier i två norrlandskommuner, Storuman och Mala, och har också sagt sig

vilja undersöka förutsättningarna för slutförvaring i de kommuner som redan har kärn-
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tckjiibka anläggningar.-7 SKB hur ålagts krav på att tydligare redovisa de kriterier och

metoder som de tillämpar vid val av platser. Det är dock fortfarande oklart varför norr-

landskommunerna och de kärntekniska kommunerna är intressantare för SKB än övriga

kommuner, om man inte ser det som renodlade acceptansfrågor. Men SKB hävdar att

de tekniska platsvalskriteriema är överordnade de sociala även vid de s.k. förstudierna.

Vid dessa studier har dock SKB fria händer. De behöver inte söka några tillstånd eller

sätta igång någon MKB-process. Myndighetemas och politikernas granskning av såll-

ningsprocessen av platser kommer först in i ett senare skede. Myndighetsgranskning blir

aktuell först när två platser återstår och SKB söker tillstånd enligt naturresurslagen om

att få detaljundersöka den ena, vilket i praktiken innebär att börja bygga förvaret på

denna plats.

6. Slutsatser

I inledningen av den här artikeln har vi fört fram en idealbild, där arbetsdelningen mellan

politik, myndighetsutövning, vetenskap och näringsliv är tydlig och där politikerna har

till uppgift att formulera klara skyddskrav för näringslivet att arbeta med och för

myndigheterna att kontrollera. I vår idealbild är näringslivet den minst viktiga aktören,

då dessa enbart har att foga sig efter det som politiker och myndigheter bestämmer.

Men i vår teckning av den svenska realbilden har vi spårat en övergripande trend inom

svensk kärnavfallshantering. Det är en rörelse bort från ett politiskt intiativ och mot en

situation där näringslivet i form av SKB är den aktör som har det avgörande inflytandet

över händelseförloppet. Vi påvisade denna tendens på flera olika sätt.

Det ingår i den politiska uppgiften att sätta ramar för näringslivets arbete, men de

kriterier som politiker använder - och som de övriga aktörerna får arbeta efter - präglas

av en öppenhet som i praktiken ger SKB fria händer. Begrepp som "helt säker",

"rimlig" och "optimering" är flexibla och kan tolkas generöst om SKB vill. Visserligen

kan myi, .gheterna göra snävare tolkningar, men för att detta skall få någon effekt,

krävs det antingen ett mycket aktivt politiskt stöd, eller betydligt större resurser. I

nuläget finns varken det ena eller det andra. Avfallshanteringen är en politiskt känslig

fråga som har skadat flera politiska karriärer och det är för de flesta politiker kutym att

undvika en tydlig hållning i denna fråga. Vidare innebär den ekonomiska fördelningen

mellan de granskande myndigheterna och det verkställande näringslivet att de förra inte

kan föra fram några avancerade alternativ. Myndighetemas pengar är för knappa för en

utvecklad egen forskningsverksamhet och de får koncentrera sig på att granska de

2 7 FUD-Program 92. Kompletterande redovisning. SKB, Stockholm 1994, s.20.
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förslag som SKB för fram. Vi talar i det här sammanhanget om en säkerhetsstyrning

som innebär att näringslivet konstruerar vissa säkerhetskriterier som de sedan arbetar

efter att uppfylla, och sedan granskas detta arbete i efterhand av myndigheterna. Denna

realbild kan jämföras med en miljöstyrning där kraven på kommande generationers

hälsa och miljö är styrande och som förutsätter att intiativet finns hos myndigheter i nära

samarbete med engagerade politiker.

Vi påpekade också att forskningen kring slutförvaring sker med hjälp av en

fragmenterad mångvetenskap där ett arbete utifrån helhetsbilder knappast blir möjlig.

Mycket tyder dock på att kärnavfallsproblematiken på många sätt inte liknar något

annat som vetenskapen tidigare har hanterat. Vi talar i det här sammanhanget om

postnormal vetenskap som främst kännetecknas av ett externt tryck på att söka det "helt

säkra", och av onormalt svåra osäkerheter.

M Jensen

95-04-13
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SSI-rapporter

95-01. Publikationer
SSI-Informationsenheten. Gratis

95-02. Statens strålskyddsinstituts
skyddskriterier för omhändertagande av
använt kärnbränsle
Enheten för avfalls- och omgivningstillsyn 25 kr

95-03. The use of Algae in monitoring dis-
charges of radionuclides
- Experiences from the 1992 and 1993 moni-
toring programmes at the Swedish nuclear
power plants
Pauli Snoeijs, Puck Simenstad 60 kr

95-04. Kvalitetssäkring av egenkontrollen
vid svenska kärnkraftverk och Studsvik AB
Vattenburna utsläpp 1992.
Kemienheten 40 kr

95-05. Miljökonsekvensbeskrivningar inför
slutförvaring av använt kärnbränsle m.m.
Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens kärnkraftin-
spektion, Statens naturvärdsverk, Statens strålskydds-
institut 60 kr

95-06. Jämförelser mellan omgivnings-
mätningar och modellberäkningar av radio-
aktiva ämnen i fisk vid de svenska kärn-
kraftverken och Studsvik
Olle Karlberg 40 kr

95-07. Kontrollmätning av låg- och medelak-
tivt avfall avsett att slutförvaras i SFR-1;
1994 års mätningar
Magnus Westerlind, Olof Karlberg, Gunilla Lind-
bom, Ingemar Lund 40 kr

95-08. A BIOSPHERE MODEL for use in the
SKI Project SITE-94
Runo A G Barrdahl 50 kr

95-09. Kalibrerings- och normalieverksam-
heten vid riksmätplatsen under 1994
Ulf Kilsson, Jan-Erik Grindborg, Olle Gullberg
och Göran Samuelson 40 kr

95-10 Underlagsmaterial till SSIs
granskning av SKBs komplettering av
forskningsprogrammet för 1992
M Jensen, J Nolin, G Sundkvist 60 kr


