
 

 

 
Gemensamt möte med MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- och MKB-
grupp Forsmark 
 
Datum:  5 december 2006, kl. 9.00 – 16.00.  

Plats: Arlanda Conference & Business Center. 

Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan 
annonserades i Oskarshamns-Tidningen och Nyheterna (17 november och 
1 december), Upsala Nya Tidning (17 november och 1 december), 
Östhammars Nyheter (15 och 29 november) Annonsbladet (14 och 28 
november) och Upplands Nyheter (16 och 30 november). 

Två likalydande protokoll har upprättats efter mötet, ett för MKB-forum i Oskarshamn 
respektive Samråds- och MKB-grupp Forsmark. Endast ett av protokollen ligger med i 
denna sammanställning av dokumentationen från samråden. 

 
Närvarande 

Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök (ordförande), Sven Andersson och Anne-Li 
Fiskesjö. 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman och Mats Lindman 
 
Oskarshamns kommun: Bo Carlsson, Rigmor Eklind, Kaj Nilsson, Antonio Pereira, 
Rolf Persson, Lars Tyrberg och Peter Wretlund. 
 
Östhammars kommun: Bertil Alm, Ronald Arvidsson, Sten Huhta, Hans Jivander, 
Virpi Lindfors, Jacob Spangenberg, Anna-Lena Söderblom och Margareta Widén 
Berggren. 

    
SKI: Holmfridur Bjarnadottir, Patrik Borg, Öivind Toverud och Elisabeth André 
Turlind. 
 
SSI: Björn Dverstorp, Jinsong Liu och Tomas Löfgren. 
   
SKB: Kaj Ahlbom, Saida Laârouchi Engström, Gerd Nirvin, Olle Olsson, Erik 
Setzman, Christer Svemar, Claes Thegerström, Lars Werme, Peter Wikberg samt Lars 
Birgersson (sekreterare) och Sofie Tunbrant (sekreterare). 
 
Boverket: Bengt Larsén. 
 
Representanter för allmänheten, MKG, Milkas, Sero, Döderhults naturskyddsförening, 
Miljöförbundet Jordens Vänner, Kärnavfallsrådet, regionförbundet i Kalmar län, 
regionförbundet i Uppsala län, Energi för Östhammar (EFÖ), Opinionsgruppen för 
säker slutförvaring (Oss) samt Statskontoret. Cirka 20 personer. 
 
 
 



MKB-forum
inbjuder till 

öppet möte
Onsdagen den 5 december

Klockan 9.00–16.00
Arlanda Conference & Business Centre

SkyCity Hall

MKB-forum i Oskarshamn behandlar frågor i anslutning till Svensk
Kärnbränslehantering AB:s (SKB) planer att bygga en inkapslings-
anläggning i Simpevarp och att lokalisera ett slutförvar för använt
kärnbränsle till Simpevarpsområdet. Mötena ingår i SKB:s samråd
enligt miljöbalkens 6:e kapitel.

I MKB-forum deltar representanter från SKB, Statens kärnkraft-
inspektion (SKI), Statens strålskyddsinstitut (SSI), länsstyrelsen i
Kalmar län och Oskarshamns kommun.

Mötet kommer att vara gemensamt för MKB-forum i Oskarshamn
och motsvarande forum i Östhammar, Samråds- och MKB-grupp
Forsmark. Mötet är öppet för allmänheten. Under mötet har du
möjlighet att ställa frågor och framföra dina synpunkter.

För mer information, kontakta Lars Birgersson, SKB,
telefon 08-459 8571.

Välkomna!





Förslag till dagordning  

 
Svensk Kärnbränslehantering AB 

Postadress Box RUSQI=NMO=QM Stockholm 
Besöksadress Brahegatan QT 
Telefon MU=J=QRV=UQ=MM Fax MU=J=SSN=RT=NV 
www.skb.se 
Org.nr. RRSNTR=J=OMNQ  Säte Stockholm 

DATUM REG.NR FÖRFATTARE 

2007-11-15  Erik Setzman

Öppet möte med MKB-forum i Oskarshamn och  
Samråds- och MKB-grupp Forsmark  

Dag: Onsdagen den 5 december 2007 
Tid:  Klockan 09.00 – 16.00  
Plats: Arlanda Conference & Business Center, lokal: SkyCity Hall 
 
1 Mötets öppnande, fastställande av dagordning  Ordf 

2 Föregående mötes protokoll Ordf 

3 Övergripande information från SKB SKB 

4 Tekniska barriärer 
 Korrosion 
 Återfyllnad 

SKB 

Kaffe  
5 Regionala grundvattenfrågor, in- och utströmning 

 Myndigheternas syn och SKB:s kommentarer 
SKI/SSI 
SKB 

6 Myndigheternas plan för prövning av SKB:s 
tillståndsansökningar  

SKI/SSI 

7 Öppen frågestund  

12.00-13.00 Lunch  
8 Riksintressen  SKI m fl 

9 Lägesrapporter  
 Östhammars kommun        
 Oskarshamns kommun 
 Länsstyrelserna 
 SKB 
 SKI 
 SSI 

 

Kaffe   
10 Planering för år 2008 Arbetsgrupp 

11 Övriga frågor Ordf. 

12 Öppen frågestund  

 



























































SKB:s program för korrosionsstudier: koppar 
Lars Werme

SKB:s program för korrosionsstudier: 
koppar 

• Mekanismerna och kinetiken för korrosion i syrefria 
sulfidmiljöer

• Inverkan av ytfilmer på korrosionsförloppet

• Förutsättningar för mikrobiell korrosion

• Fältförsök i Äspö (och naturliga analogier)

• Spänningskorrosion
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Mekanismerna och kinetiken för korrosion i 
syrefria sulfidmiljöer

Mekanismerna och kinetiken för kopparkorrosion i 
anaeroba kloridlösningar som innehåller sulfid (10−3 mol/l) 
har studerats elektrokemiskt under naturliga 
korrosionsförhållanden. 

Under dessa förhållanden är inte koppar termodynamiskt 
stabilt och tillväxt sker av en sulfidffilm genom reduktion av 
vatten. Initialt växer filmen snabbt genom jontransport (eller 
motsvarande defekttransport). Om filmen förblir 
sammanhängande stannar filmtillväxten av och 
korrosionen blir extremt långsam. 

Mekanismerna och kinetiken för korrosion i 
syrefria sulfidmiljöer

Om spänningar uppstår i gränsytan och filmen bryts 
fortsätter filmtillväxten och en mycket tjockare nodulär 
korrosionsprodukt bildas. Målet för studien är att 
utveckla en korrosionsmodell som skulle kunna 
användas i säkerhetsanalysen för scenarier där 
bentonitbarriären är skadad.
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Inverkan av ytfilmer på korrosionsförloppet

Vi studerar omvandlingen av en oxidfilm (eller annat 
ytskikt av korrosionsprodukter) på koppar till 
kopparsulfider i sulfidhaltiga syrefria miljöer med en 
kombination av elektrokemiska och spektroskopiska 
metoder. 

Förutsättningar för mikrobiell korrosion

Kan sulfatreducerande mikrober leva och vara aktiva i 
bentonitbufferten nära kapseln?

Vi har studerat bildning av kopparsulfid på kopparytor under 
naturliga förhållanden vid olika bentonitdensiteter. Mängden 
bildad kopparsulfid minskar med bentonitsvälltrycket. Detta 
stöder vår modell där mikrobiell aktivitet inte är möjlig vid full 
densitet. Nya uppföljande försök pågår och vi skall försöka 
bestämma gränsvärden på bentonitdensitet för mikrobiell 
aktivitet. 
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Fältförsök i Äspö

I januari startade “Mini-Can” experimenten på Äspö. 
De är planerade att pågå i fem år. 

Miniatyrkapslar har installerats i borrhål i Äspö -
laboratoriet tillsammans med elektroder för elektronisk 
övervakning av järn- och kopparkorrosionen. 

Miniatyrkapslar: kopparkomponenter
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Miniatyrkapslar: järnkomponenter

Miniatyrkapslar
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Komplett installation

Spänningskorrosion

SKI:s granskningsgrupp för EBS anser att SKB inte 
fullständigt lyckats avfärda spänningskorrosion som 
en möjlig väg till kapselgenombrott. 

SKB har startat ett forskningsprojekt in samarbete 
med University of Toronto för att experimentellt och 
teoretiskt undersöka möjligheterna till 
spänningskorrosion under bland annat syrefria 
förhållanden. 
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Naturliga analogier: 176 millioner år 
gammal kopparplatta inbäddad i lera
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Återfyllnings- och förslutningsmaterial
Christer Svemar

MKB 2007-12-05    2

Två frågor

• Vilka återfyllningsmaterial 
är aktuella och hur mycket 
av det brutna berget 
används i dessa?

• Vad görs i 
Bentonitlaboratoriet på 
Äspö? 
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Bergupplag

Driftområde

Frånluftsschakt

Ramp

Ventilationsschakt

Hisschakt
Skipschakt

Centralområde

Deponeringsområde

MKB 2007-12-05     3

MKB 2007-12-05    4

Ungefärliga bergvolymer från slutförvaret

5 200 000 - 6 900 000Summa

300 000Deponeringshål

3 000 000 - 3 800 000Deponeringstunnlar

1 000 000 - 1 700 000Transport-och stamtunnlar

300 000Centralområde

600 000 - 800 000Schakt och ramp

Bergmassor i tonBergdel
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Krav på återfyllning

• Hög styvhet, så att bentoniten i 
deponeringshål får svårt att 
svälla uppåt 

• Hydraulisk konduktivitet, som 
gör masstransportförmågan  
jämförbar med den i det 
omgivande berget

• Svälltryck som medger tätning 
mot taket 

• Ingen betydelsefull kemisk 
påverkan på bufferten
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Backfill 30/70
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Vatteninflödet i prototypförvarstunneln omöjliggjorde 
horisontell kompaktering, som fungerade utmärkt i Stripa
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Utveckling av
återfyllningsteknik

In situ-kompaktering utvecklades i 
Äspö

men

tätare återfyllning än så är önskvärd 
enligt SR-Can

MKB 2007-12-05    8

Återfyllning med förkompakterade block ger 
högre täthet
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Test med block och pelletar samt vatteninläckage
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Utrustning för installation av återfyllningsblock

Maskinmetoden

Modulmetoden
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Delar i slutförvaret som planeras återfyllas med svällande lera (blå markering)

5 200 000 - 6 900 000Summa

300 000Deponeringshål

3 000 000 - 3 800 000Deponeringstunnlar

1 000 000 - 1 700 000Transport-och stamtunnlar

300 000Centralområde

600 000 - 800 000Schakt och ramp

Uttagna bergmassor i 
ton

Bergdel
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Bentonitlaboratoriet

Varför behövs ett  
bentonitlaboratorium?

Vi har ju redan demonstrerat att 
vi kan installera kapslar och 

buffert och att vi kan  
återfylla och plugga 

tunnlar…..

-räcker inte det?

MKB 2007-12-05    14

Vi har ju redan gjort så mycket……

• Flera tester och installation av 
experiment visar att vi kan 
installera kapsel och buffert på ett 
sätt som uppfyller även högt ställda 
krav på långsiktiga säkerheten.

• Detta inkluderar hela processkedjan 
från borrning av deponeringshål, 
tillverkning av buffertblock och 
installation av dem, så att rätt täthet 
uppnås.

• Detta inkluderar också återfyllning 
och pluggning av 
deponeringstunnlarna till rätt täthet 
på återfyllningmaterialet i såväl 
borrade och sprängda tunnlar som i 
TBM-borrade tunnlar (Tunnel 
Boring Machine)

TUNNEL BACKFILL

RETAINING WALL

CONCRETE / STEP 1

CONCRETE / STEP 2

COMPACTED BENTONITE 

EDZ

REINFORCEMENT
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Men, under arbetet med installationer i Äspö 
kom ett antal frågor upp

• Hur mycket vatten går att hantera ?
– för installation av 

bentonitbufferten
– för återfyllning och pluggning 

av deponeringstunnlar

• Hur påverkar geometrin på 
tunnlarna möjligheten att återfylla 
tunnlarna så att kraven uppfylls?

• Hur påverkar noggrannheterna i 
deponeringshålen möjligheterna att 
installera bufferten så att kraven på 
långsiktig säkerhet uppfylls? Vad 
händer om en bergflisa lossnar?

MKB 2007-12-05    16

Vi insåg också att

• Återfyllningsmetoden 
ska kunna hantera ett 
flertal scenarier med 
ojämna bergväggar och 
varierande 
vatteninflöden

• Alla 
installationsmetoder 
måste utvecklas mot 
industriell produktion

Bilaga 1B - Christer Svemar
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Vad gäller återfyllning så kommer vi bland annat att

• Testa vad som händer när man 
återfyller samtidigt som det rinner in 
olika mängder vatten.

• Med hjälp av resultaten utforma 
återfyllningen så att den tål mycket 
vatten

• Testa olika metoder för installation av 
återfyllningsblock och pelletar
– spalter mellan block
– staplingsmönster, block stabilitet
– återfyllningshastighet

• Beskriva effekterna av olika 
tunnelgeometrier på
– hur stor del av tunneln som kan 

fyllas med block
– hur snabbt vi kan återfylla

MKB 2007-12-05    18

Vad gäller buffertinstallation så kommer vi 
bland annat att

• Ta reda på hur stora vatteninflöden 
som kan hanteras utan vattenskydd

• Utforma vattenskydd för installationen 
av buffert

• Ta reda på hur mycket vatten som kan 
hanteras om vattenskyddet används

• Undersöka hur stora spalter som 
behövs för produktionsmässig 
installation av buffertblock och 
pelletar

• Testa saker som kan går fel och ta 
fram metoder för att avhjälpa fel

• Ta fram metoder för kvalitetskontroll

10
 x

 5
00

 =
 5

00
0

50
0 

φ1650

φ1750

φ1050

φ1070

φ1050

φ1070

Bilaga 1B - Christer Svemar
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05
Sidan 9 av 10



MKB 2007-12-05    19

Det vi lär oss kommer vi att använda för att

• Ta fram installationsmetoderna för slutförvaret

• Motivera de val vi gör

• Ta fram underlag och utveckla metoder och utrustning för den 
industriella tillämpningen i slutförvaret

MKB 2007-12-05    20
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SSI:s och SKI:s granskning av 
SKB Rapport 06-64 

Björn Dverstorp (SSI) och Bo Strömberg (SKI)

Öppet möte för MKB-forum Oskarshamn & Samråds- och 
MKB-grupp Forsmark, Arlanda 071205

Disposition

• Relevanta föreskriftskrav & allmänna råd
• De aktuella vetenskapliga frågorna
• Historik 
• Myndigheternas granskning av SKB R-06-64 
• Förväntningar på SKB inför tillståndsansökan
• Betydelsen av grundvattnets salthalt 
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SSI:s krav på platsval/metod 
(SSI FS1998:1, 2005:5)  

• Vald plats/metod ska kunna visas uppfylla SSI:s 
riskkriterium 

• Alternativa metoder och platser som beaktats ska 
redovisas

• SKB ska så långt rimligt möjligt välja alternativ som 
ger det bästa strålskyddet
– med hänsyn till samhälleliga och ekonomiska faktorer

SKI:s krav på platsval
(SKI FS 2004:1, 2002:1)

• Hydrologi är en av flera egenskaper som ska 
redovisas för att motivera den valda 
förläggningsplatsens lämplighet

• Platsen bör väljas så att den geologiska formationen 
ger tillräckligt stabila och gynnsamma förhållanden för 
att förvaret ska fungera som avsett under tillräckligt 
lång tid
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De vetenskapliga frågorna

• Är det möjligt att identifiera platser vars 
flödesmönster begränsar konsekvenserna av 
utläckage av radioaktiva ämnen? 

• Innebär sötare grundvatten i inlandet fördelar för 
slutförvarets funktion?

• Har SKB tagit tillräcklig hänsyn till dessa frågor i 
arbetet med att finna en lämplig plats för ett 
slutförvar?

Kort historik

• 95/98:  SKB redovisar inlands resp. kustnära lokalisering

• 2000:   SKB:s val av platser för platsundersökningar

• 2001:   Regeringsbeslut angående FUD-98K (nov. 2001)
”Hultsfred bör inte uteslutas förrän vissa hydrogeologiska frågor
utretts”

• 2003:   SKB:s första komplettering kring regional hydrologi och 
betydelsen av grundvattnets salthalt 

• 2006:   SKB redovisar 2006 en andra studie av storskalig 
grundvattenströmning i östra Småland (R-06-64)
- frågor om salthalt hänvisas till SR-Can

Bilaga 2A - Björn Dverstorp
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05
Sidan 3 av 7



Myndigheternas granskning

1. SSI granskningsrapport (SSI R 07:11)
– Inkl. egen analys av SKB:s beräkningar 

(Voss och Wörman)

2. SKI konsultgranskning 
(SKI-Insite-TRD06-64)

3. SSI/SKI-gemensamt brev 
till SKB (071022)

SSI:s och SKI:s bedömningar   1(2)

• SKB R-06-64 redovisar en heltäckande 
modellering av olika faktorer som påverkar 
regional grundvattenströmning

• Ofullständig utvärderingen av resultaten
– saknas slutsatser om skillnader i transportvägarnas 

längd/transporttider för enskilda platser
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Jämförelseplats A

Laxemar

Jämförelse exempelplats i Viråns
avrinningsområde och Laxemar

Transportlängd Transporttid*

* Skillnader i transporttid förklaras delvis av modell-
antaganden om lokala hydrologiska egenskaper 
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SSI:s och SKI:s bedömningar   2(2)

• SKB:s beräkningar bekräftar att lokalisering i ett 
inströmningsområde kan öka chansen för långa 
transportvägar

• Fördelarna är sannolikt inte så dramatiska som 
antytts i tidigare studier 
– men resultaten är tillräckligt intressanta för att 

motivera en mer fullständig utvärdering

Förväntningar på SKB inför 
tillståndsansökan 1(2)

• Klargöra betydelsen av vissa modellförenklingar
– modelldjup och grundvattenytans läge

• “Slutföra” utvärderingen av modelleringsdata
– identifiera och karakterisera intressanta områden

• Värdera betydelsen av hydrologiska skillnader för
säkerhetsanalysens resultat
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Förväntningar på SKB inför 
tillståndsansökan 2(2)

• Ta fram en samlad redovisning av hur SKB värderat 
samtliga lokaliseringsfaktorer i de olika stegen med 
att ta fram en lämplig plats för ett slutförvar

(Regional grundvattenströmning är en av flera 
faktorer som behöver beaktas vid lokalisering av ett 
slutförvar. Avvägningar mellan olika faktorer är 
oundvikliga. SR-Can visar t.ex. att det lokala flödet
är avgörande för bufferterosion.)

Myndigheternas syn på betydelsen 
av grundvattnets salthalt

• SR-can visar att betydelsen av grundvattnets salthalt är 
komplex 
– beror på både platsegenskaper och framtida klimatförändringar

• Mycket höga salthalter kan försämra återfyllningens täthet
• Mycket låga salthalter t.ex. pga. nedträngning av glacialt 

smältvatten kan kan leda till bufferterosion 
• Bufferterosion är en kritisk process som skulle kunna 

påverka bedömning av lämplig plats
– bättre kunskapsunderlag behöver tas fram inför tillståndsansökan

Bilaga 2A - Björn Dverstorp
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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Grundvattnets regionala flödesmönster 

”Gamla” slutsatser (SKB R-00-15):

• I princip fördelaktigt om 
förvarsområdet placeras under 
ett inströmningsområde.

• Identifieras som önskemål, men 
bedöms inte ha avgörande 
betydelse 

• Viktigare att förlägga förvar i 
berg med liten 
vattengenomsläpplighet än att 
välja plats med eventuellt långa 
transportvägar. 

Grundvattnets regionala flödesmönster 

Implikationer för lokalisering

Kärnfrågorna i diskussionen om regional 
grundvattenströmning är:
• Kan regional grundvattenströmning ge fördelar för 

slutförvarets långsiktiga skyddsförmåga som kan och 
bör tas tillvara genom att välja en i det avseendet 
lämplig lokalisering?

• Kan detta motivera en inlandslokalisering, eller 
åtminstone att ett inlandsalternativ undersöks 
närmare?

Bilaga 2B - Olle Olsson
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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Grundvattnets regionala flödesmönster 

Implikationer för lokalisering

• SKB:s uppfattning är att undersökningar och analyser under en lång 
följd av år successivt har befäst att lokala flödesmönster, styrda av 
lokala förhållanden, har avgörande betydelse för enskilda platsers 
lämplighet med avseende på grundvattenströmning. SKB:s senaste 
rapport om regional grundvattenströmning styrker denna uppfattning, 
i likhet med erfarenheterna från platsundersökningarna.

Grundvattnets regionala flödesmönster 

Implikationer för lokalisering

Detta hindrar inte att grundvattenströmningen från ett 
förvarsläge kan innefatta regionala komponenter som 
kännetecknas av långa strömningsvägar/tider. SKB ser dock 
inga möjligheter att tillgodoräkna sig några fördelar av detta 
med avseende på förvarets skyddsförmåga. Skälen är 
följande:
• Svårigheterna att, för specifika platser, genom beräkningar och 

verifierande mätningar påvisa och kvantifiera regional 
strömning.

• Svårigheterna att, för specifika platser, utesluta dominans av 
lokal strömning som blir dimensionerande för potentialen för 
radionuklidtransport.

Bilaga 2B - Olle Olsson
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Grundvattnets regionala flödesmönster 

Implikationer för lokalisering

• Då säkerheten för slutförvaret måste baseras på robusta faktorer
anser SKB det miljömässigt fördelaktigt att lägga fokus på 
bergets vattengenomsläpplighet lokalt och anpassa förvaret till 
den kunskapen jämfört med att lägga stor vikt på faktorer 
förknippade med stora osäkerheter såsom regional 
grundvattenströmning. 

Grundvattnets regionala flödesmönster 

Bergarter och ”fördelaktiga” områden

Bilaga 2B - Olle Olsson
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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MKB-forum 2007-12-051

Myndighetens plan för prövning av 
SKB:s tillståndsansökningar

Patrik Borg

Enheten för slutförvaring

2007-12-05

MKB-forum 2007-12-052

Sammanläggning

Anläggningssäkerhet
(Kärntekniklagen)

Operativt och långsiktigt
strålskydd

(Strålskyddslagen)

B
eg
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 ö
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rl
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p

SKI

SSI

Ny strål- och kärnsäkerhetsmyndighet
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MKB-forum 2007-12-053

Projektplanens innehåll

Beslutsunderlag

• Bakgrund

• Utgångspunkter för 
prövning

•• MålbeskrivningMålbeskrivning
• Övergripande 

projektförutsättningar

• Riskanalys

• Projektslut

ProjektleveranserProjektleveranser

Handlingsplan

•• TidsTids--, resurs, resurs-- och och 
kvalitetsplanerkvalitetsplaner

• Budget

•• OrganisationOrganisation
• Samarbetsformer och 

kommunikation

• Administrativa rutiner

MKB-forum 2007-12-054

Projektmål: Förslag till huvudmål

Att projektet överlämnar underlag för 
regeringsbeslut i tillståndsärendena som utgår 
från de säkerhetskrav för kärntekniska 
anläggningar som anges i kärntekniklagen och 
SKI:s föreskrifter. 

Bilaga 3 - Patrik Borg
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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MKB-forum 2007-12-055

Projektmål: Förslag till delmål 1

Att SKI:s yttranden, granskningsrapporter och 
granskningsdokumentation ska hålla en 
tillräcklig och godtagbar kvalitet.

MKB-forum 2007-12-056

Projektmål: Förslag till delmål 2

Att SKI:s prövning ska vara avslutad X-Y år 
efter den tidpunkt då SKI bedömer att SKB:s 
tillståndsansökningar är kompletta.

Bilaga 3 - Patrik Borg
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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MKB-forum 2007-12-057

Leveransstruktur

Leverans till regeringen

Sammanfattande
underlagsrapport

Yttranden från
myndigheter och

allmänhet

SKB:s ansökan
med bilagor

Yttrande för
regeringsbeslut

- Förslag till beslut

- Förslag till beslut
om tillståndsvillkor

- Bilaga 1

Granskningsrapport
för del 1 av SKB:s
ansökan

- Konsultrapport

- Expertutlåtande

- Bilaga n

Granskningsrapport
för del n av SKB:s
ansökan

- Yttrande från
remissinstans 1

- Yttrande från
remissinstans n

MKB-forum 2007-12-058

Principiella frågor vid prövning

Är SKB:s
ansökan

komplett?

Uppfyller
SKB:s ansökan
gällande krav?

Ja

Inledande bedömning Granskning

Ja

I yttrandet till regeringen
tillstyrks SKB:s ansökan
och SKI lämnar förslag till
tillståndsvillkor

I yttrandet till regeringen
avstyrks SKB:s ansökan

NejNej

Ansökan enligt
kärntekniklagen om
tillstånd att uppföra,
inneha och driva en
kärnteknisk anläggning

Komplettering

Bilaga 3 - Patrik Borg
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MKB-forum 2007-12-059

Princip för prövning

Styrande dokument

Underlagsmaterial
till SKB:s

tillståndsansökningar
Styrande dokument

....granskas mot...

Fackområdeskompetens Juridisk kompetens

Granskningskompetens

Beställarkompetens

MKB-forum 2007-12-0510

Plan för prövning av tillståndsansökningar

Koordinering

Prövning av ansökan enligt
kärntekniklagen för slutförvaret

Prövning av ansökan enligt kärntekniklagen för
Clab och inkapslingsanläggningen

Bilaga 3 - Patrik Borg
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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MKB-forum 2007-12-0511

Projektstruktur

Huvudprojekt:
Prövning av SKB:s

tillståndsansökningar

Koordinering

Prövning av ansökan enligt
kärntekniklagen för

Clab och inkapslings-
anläggningen

Prövning av ansökan enligt
kärntekniklagen för

slutförvaret

Delprojekt A (1)

Delprojekt A (2)

Delprojekt A (n)

Delprojekt B (1)

Delprojekt B (2)

Delprojekt B (n)

Delprojekt C (1)

Delprojekt C (2)

Delprojekt C (n)

MKB-forum 2007-12-0512

Projektorganisation
Beställare/Projektägare

GD

Beställarombud
STYRGRUPP

Huvudprojektledare
Projektledningsgrupp

Koordinering
Tillståndsansökan

Clab och
inkapslingsanläggningen

Tillståndsansökan
slutförvaret

Delprojektgrupper Delprojektgrupper Delprojektgrupper

REFERENSGRUPP

Bilaga 3 - Patrik Borg
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MKB-forum 2007-12-0513

Fortsatt arbete

• Definiera ett mätbart kvalitetsmål.

• Kartlägga myndighetens arbete fram till och 
med rutinmässig drift för anläggningarna.

• Följa SKB:s arbete med ansökansstrukturen 
för slutförvaret.

• Kartlägga kompetensbehovet i detalj.

• Ta vara på erfarenheter från SR-Can.

Bilaga 3 - Patrik Borg
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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Samråds- och MKB-grupp Forsmark och MKB-grupp Oskarshamn1

Områden av riksintresse för slutförvaring 
av använt kärnbränsle och kärnavfall

• Utpekade av SKI 2004

• Stöd av 3 kap 8 § miljöbalken, definerad i 2 § 
förordningen om hushållning med mark- och 
vattenområden m.m.1998:896

• Samråd med Boverket (2002), Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB), Statens 
strålskyddsinstitut (SSI) under hösten 2002. 

• SKI samrådde med Östhammars kommun och 
Länsstyrelsen i Uppsala län i februari 2003 och med 
Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen i Kalmar 
län i oktober 2003.

Forsmark 
• Område av 

riksintresse för slutlig 
förvaring av använt 
kärnbränsle och 
kärnavfall

• Skyddad natur

• Riksintresse för 
naturvård 

Bilaga 4A - Holmfridur Bjarnadottir
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05
Sidan 1 av 2



Simpevarp 
• Område av 

riksintresse för slutlig 
förvaring av använt 
kärnbränsle och 
kärnavfall

• Riksintresse för 
friluftsliv

Bilaga 4A - Holmfridur Bjarnadottir
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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Varför ska kommunerna översiktsplanera?

Vad säger plan- och bygglagen?
” Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten. Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för 
beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den 
byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte 
bindande för myndigheter och enskilda” (Plan-och bygglagen 1 kap, 2-3 §)

Det kommunala planmonopolet ger kommunerna 
möjlighet att styra och påverka den fysiska 
utvecklingen i kommunen=planeringsansvar

Bilaga 4B - Bengt Larsén
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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Översiktsplanens funktion

Kommunala planmonopolet

•Dialoginstrument mellan kommunen och 
staten beträffande de allmänna 
intressenas innebörd och avgränsning 

Decentralisering av beslutsfunktionen

• Vägledning för kommunens och 
andra myndigheters beslut enligt PBL 
eller MB

•Vara kommunens framtidsvision

Bilaga 4B - Bengt Larsén
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05
Sidan 2 av 5



Kunskap finns bl.a. hos Svensk 
kärnbränslesystem AB (ur FUD 2007)

Riksintressesystemet

• Områden av riksintresse skall skyddas så långt 
möjligt mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten av eller nyttjandet av sådana 
anläggningar

• Områden som är av riksintresse skall skyddas

• Ansvar för att ange områden av riksintresse anges 
i förordningen (1998:896) om hushållning med 
mark och vattenområden (16 centrala 
myndigheter)  

Bilaga 4B - Bengt Larsén
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05
Sidan 3 av 5



Bilaga 4B - Bengt Larsén
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05
Sidan 4 av 5



Bilaga 4B - Bengt Larsén
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05
Sidan 5 av 5



1

VL 200712

Östhammars kommun - Lägesrapport 1

• Inka-yttrande på gång

• FUD-genomgång pågår

• KS har fått redogörelse av kompletterad 
bullerutredning

• Ansökan om medel för 2008

• Verksamhetsplanering 2008

• Miljöfokus 2008 – rekrytering pågår

VL 200712

Östhammars kommun - Lägesrapport 2

• Ev. behov av ytterligare expertis 

• Uppsatstävling

• Referensgruppen intern utvärdering och  
diskussion om verksamheten

• Status och syfte med antagande av detaljplan

Bilaga 5A - Virpi Lindfors
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05
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Lägesrapport Oskarshamn

LKO   Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall. Platsundersökningsskedet

• Fullbemannat med experter
• Peggy Lerman
• Antonio Pereira
• Bo Carlsson
• Göran Edsbäcker

• Miljöfrågorna
– Misterhultsgruppens uppdrag
– Vi vill vara en aktiv part
– Transporterna är det som berör mest
– MKB-fråga nr 13

• Våra synpunkter på vad som bör ingå i en 
transportutredning

• Konkreta frågeställningar från Misterhultsgruppen

Bilaga 5B - Peter Wretlund, samt MKB-fråga nr 13
Protokoll MKB-forum i Oskarshamn samt Samråds- och MKB-grupp Forsmark
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Slutförvarssystem i Oskarshamns kommun - utökat samråd. 
Anmälan till Svensk Kärnbränslehantering AB av  

MKB-fråga från kommunen. 
 
FRÅGA NR 13    2007-12-04 
Frågan anmäld av: 
 
LKOs Misterhultsgrupp 
 
Ämnesområde: 
Utredningsbehov av transporter i samband med ett slutförvar i Laxemar. 
 
 
Bakgrund 
Transporterna i samband med ett slutförvar i Laxemar förväntas bli omfattande. Det 
är angeläget att utreda vilket transportsystem som är hållbart både ekonomiskt och 
miljömässigt i ett långt perspektiv. Transporter är den verksamhet som i dagsläget 
bedöms ge flest störningar i form av buller, föroreningar, olyckor mm. Transporter är 
också den fråga som inger mest oro bland närboende och andra berörda längs 
vägarna. 
 
 
Kommunens uppfattning i frågan och om behovet av utredning: 
Kommunen vill se beskrivningar som bygger på olika transportalternativ och 
transportslag och som har en klar struktur där man ska kunna se transporternas 
storlek och frekvens, när de sker, transportslag, startplats, väg och destination. 
Vidare bör eventuella mellanlagringsplatser och hanteringen på dessa (krossnings-
verksamhet, omlastning etc.) ingå.  
Transportutredningen bör omfatta: 

• Hälso- och miljöeffekter av transporterna 
• Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
• Förslag till villkor och kontrollprogram 

Frågeställningarna är närmare beskrivna i Misterhultsgruppens PM kring transporter, 
daterat 2007-11-30 med bilagan ”Detaljerade frågor till SKB kring transporter för 
slutförvarssystemet vid Simpevarp”. 
 
 
 

Bilaga 5B - Peter Wretlund, samt MKB-fråga nr 13
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  2007-11-30 

Bo Carlsson/312297/Misterhultsgruppen/PM transporter 
 

 

Slutförvarssystemet vid Simpevarp 
Misterhultsgruppens PM kring transporter 

 
 
 
 

INNEHÅLL 
 
1 BAKGRUND OCH SYFTE.............................................................................................................. 1 
2 MILKO:S UTGÅNGSPUNKTER.................................................................................................... 1 
3 NÅGRA SYNPUNKTER PÅ INNEHÅLLET ...................................................................................... 2 
3.1 Beskrivningar ........................................................................................................................ 2 
3.2 Hälso- och miljöeffekter av transporterna............................................................................. 3 
3.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått ................................................................................... 3 
4 VILLKOR OCH KONTROLLPROGRAM FÖR VERKSAMHETEN ....................................................... 4 
 
 
 

1 Bakgrund och syfte 
Denna PM är utarbetad av Misterhultsgruppen (MILKO) och berör kommande transporter i sam-
band med byggandet och driften av slutförvarssystemet för kärnbränsle i Simpevarp. En liknande 
PM utarbetades av MILKO för ett år sedan inför den transportutredning som SKB inledde vid  
denna tidpunkt. PM:et delgavs SKB vid ett möte med MILKO hösten 2006.  
 
MILKO har inte beretts tillfälle att ta del av SKB:s pågående transportutredning och gruppen vet 
således inte vilka förutsättningar som ligger till grund för utredningen. MILKO:s uppfattning är att 
samrådsförfarandet enligt miljöbalken innefattar berördas synpunkter på viktiga utredningars upp-
läggning innan utredningarna är genomförda. I vilken omfattning som verksamhetsutövaren sedan 
vill ta hänsyn till synpunkterna är upp till denne. För att, om möjligt, trots det sena stadiet i  
transportutredningen, kunna få gehör för MILKO:s synpunkter beslutade gruppen att lägga fram 
föreliggande PM samt att överlämna denna vid MKB-forum den 5 december 2007. 
 
MILKO vill framhålla att man inte tvivlar på SKB:s goda miljöambitioner att genomföra sin verk-
samhet med begränsade störningar för hälsa och miljö. Det finns dock få, om några, generella krite-
rier för vad som är en acceptabel störning utgående från miljöbalkens krav. Det mest tillförlitliga 
sättet att få en uppfattning om acceptabel störning är att utgå från det som kan störas, dvs känne-
dom om känsligheten hos de människor och den miljö som drabbas av störningen. MILKO ser som 
en av sina uppgifter att förmedla sådan kännedom.  
 

2 MILKO:s utgångspunkter 

Djupförvarssystemet kommer att medföra omfattande transporter. Detta gäller särskilt de berg-
massor (storleksordningen 5 miljoner ton) som ska tas ut. Uttaget har sin tyngdpunkt under bygg-
skedet, som har lång varaktighet och sträcker sig över en tidsperiod på ca 7 år.  
 
I SKB:s nyligen framlagda FUD (2007) presenteras bl.a. hur återfyllningen av förvaret ska gå till.  
I FUD:en framhålls att alternativet med blandning av bentonit och bergkross lagts åt sidan och att 
SKB föredrar bentonitblock. Texten på sid 189 lyder: ”Alternativet med att placera in förkompak-
terade block i deponeringstunnlarna verkar mest lovande och arbetet har därför fokuserats på 

Bilaga 5B - Peter Wretlund, samt MKB-fråga nr 13
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detta koncept”. Ställningstagandet medför att återanvändningen av bergmassorna blir begränsad 
och att intransporterna av bentonit till Simpevarp, som ska ersätta berget, blir betydande.  
 
MILKO kan således konstatera att en avsevärd mängd material, förutom personer, ska forslas till 
och från Simpevarpsområdet och känner oro för de störningar i form av t.ex. buller, föroreningar, 
olyckor och minskad framkomlighet som transporterna kan åstadkomma.    
 
Grunden för att beakta transporter i MKB:er och tillståndsprövningar finns i miljöbalken  
(1 kap. 1§, 2 kap. §§1-5, 16 kap. 7§). En fråga är därvid hur ”långt ut” från verksamheten som man 
bör ta hänsyn till transporterna. Olika rättsfall har visat att det ska föreligga ett väsentligt bidrag till 
störningarna från transporterna och att verksamhetsutövaren (i detta fall SKB) har rådighet (kon-
troll över och kunna styra) över transporterna. MILKO anser att SKB har rådighet över kommande 
transporter från slutförvarssystemet i Misterhults- och Figeholmsområdet samt i området in mot 
Oskarshamn (om bentonittransporterna går via Oskarshamn hamn) och att transporterna därför 
utgör en väsentlig störning tämligen långt ut från förvarssystemet. 
 
Olägenhet är ett grundläggande begrepp i miljöbalken. En olägenhet är en störning som kan påver-
ka människors hälsa på ett menligt (skadligt) sätt och som inte är ringa eller tillfällig. Skadan kan 
vara av fysiskt eller psykiskt slag och utgör den lägsta godtagbara nivån (acceptabla nivån) för att 
nå en hållbar utveckling av samhället. MILKO bedömer att transporterna från slutförvarssystemet 
medför risk för skador och olägenheter som vare sig är ringa eller tillfälliga och som, om hänsyn 
inte tas till hälso- och miljöeffekterna på ett relevant sätt, kan skada en hållbar utveckling i  
Misterhults- och Figeholmsområdet.  
 
Transporternas påverkan på hälsa och miljö är idag påtaglig och kräver mångsidiga både kvalitativa 
och kvantitativa analyser i dessa frågor. MILKO kan bl.a. konstatera att Vägverket i sitt FUD-
program bedriver omfattande verksamhet där nya rön tas fram kring vägtransporter, att NTM (Nät-
verket för Transporter och Miljön), som har många företag som medlemmar, levererar erkänd me-
tod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner (väg-, tåg-, flyg- och sjötransporter), 
användning av naturresurser och andra externa effekter. Metoden är primärt framtagen för köpare 
och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljö-
påverkan.  
 
Mot bakgrund av vad som sagts ovan vill MILKO se en kvalificerad uppläggning av SKBs trans-
portutredning innehållande alternativa transportslag inklusive bedömningar av deras hälso- och 
miljöeffekter. 
 
 

3 Några synpunkter på innehållet 
Oaktat SKBs pågående transportutredning och vad denna kan innehålla lämnar MILKO nedan  
några synpunkter på transportutredningens innehåll.  
 
3.1 Beskrivningar 

MILKO vill se beskrivningar som bygger på olika transportalternativ och transportslag och som har 
en klar struktur där man ska kunna se transporternas storlek och frekvens, när de sker, trans-
portslag, startplats, väg och destination. Vidare bör eventuella mellanlagringsplatser och hante-
ringen på dessa (krossningsverksamhet, omlastning etc.) ingå.  
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3.2 Hälso- och miljöeffekter av transporterna 

I beskrivningarna vill MILKO kunna se störningskällans (transporterna eller andra aktiviteter i 
transportsystemet) omfattning och varaktighet, vad störningen består i samt var och när störningen 
sker. Denna störning ska sedan jämföras med vad som kan anses vara acceptabelt. Som framhållits 
i avsnitt 1 anser MILKO att acceptabla nivåer ska bedömas utifrån de platsspecifika förhållandena, 
dvs känsligheten i de områden där transporterna orsakar störning.  
 
MILKO:s medlemmar har själva genomfört bullermätningar för att bilda sig en uppfattning om 
mått och mätetal för buller. Gruppen konstaterar därvid bl.a. att ekvivalenta ljudnivåer inte är ett 
bra mått på buller i flera delar av de områden som förväntas bli berörda. När det gäller buller vill 
MILKO hänvisa till Naturvårdsverkets Rapport 5709 (maj 2007) som kortfattat presenterar förslag 
till mått och mätetal på bullernivåer som ska användas för att uppnå god ljudkvalitet i natur- och 
kulturmiljöer. I rapporten presenteras också förslag till inventeringsmetod för kartläggning och 
kvalitetsbedömning av ljudet i dessa miljöer. Rapporten bygger på ett gemensamt arbete där före-
trädare för flera myndigheter och institutioner deltagit. MILKO anser att Rapport 5709 är ett av de 
underlag som bör ligga till grund för transportutredningen när det gäller kriterier för acceptabelt 
buller. 
 
Utöver buller uttrycker MILKO:s medlemmar oro för transporternas utsläpp, den ökade trafik-
olycksrisken, speciellt för oskyddade trafikanter som cyklister och gående. Vidare är man orolig för 
minskad framkomlighet och barriäreffekter på människor och djur. 
 
I avsnitt 2 ovan har NTM:s verksamhet berörts. Den beräkningsmodell som tagits fram av NTM 
kan enligt MILKO tjäna som en referens för hur emissionerna och miljöpåverkansberäkningarna av 
transporterna kan utföras. Modellen täcker olika transportslag och beräkningarna kan bl.a. utgöra 
ett bra underlag för bedömningar om hur väl SKBs transporter för slutförvarssystemet uppfyller 
globala (åtminstone EU:s), nationella och regionala miljömål. I sistnämnda fallet vill MILKO 
framhålla Regionförbundets miljömål. MILKO ser gärna att SKB föreslår villkor i ansökan som 
ansluter till Regionförbundets mål. Exempel på sådant villkor kan vara en föreskrift om att SKBs 
upphandling av transporttjänster ska ske i samstämmighet med Regionförbundets mål för transpor-
ter (bl.a. förbundets plan för användning av fossilfria bränslen).    
 
 
3.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Avsikten med skyddsåtgärder och försiktighetsmått är att, vid risk för oacceptabel störning, reduce-
ra störningen till acceptabel nivå. MILKO:s uppfattning är därvid att också alternativa transportsätt, 
t.ex. sjötransport och järnvägstransport, ska betraktas och prövas som skyddsåtgärd. 
 
Miljöbalken ställer krav på verksamhetsutövaren att visa på rimlighetsavvägningar när det gäller 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått. I den kalkyl som ska ingå vill MILKO betona slutförvars-
systemets långa verksamhetstid (ca 50 år) och att kalkylen ses i detta tidsperspektiv. Vad MILKO 
förstår så ligger detta också i linje med SKB:s policy om optimering av insatserna kring säkerhet 
och miljö. 
 
MILKO vill än en gång betona att dimensioneringen av skyddsåtgärderna ska ske utifrån de plats-
specifika skyddsbehoven. MILKO inser svårigheterna att förutse framtida skyddsbehov, men vill 
ändå uttrycka önskemål om att SKB i sin analys på något sätt belyser och tar hänsyn till dessa. 
MILKOs uppfattning är att framtida skyddsbehovet snarare kommer att öka än minska och att man 
bör därför ”ta höjd” för detta i skyddsåtgärder och försiktighetsmått.   
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4 Villkor och kontrollprogram för verksamheten 
MILKO har strukturerat sitt sätt att arbeta i stort sett enligt följande punkter:   
 
 Granska och analysera vilka aktiviteter i SKBs verksamhet som kan medföra störning som 

 utgör risk för skada eller olägenhet   
 Fastställa vad som är acceptabel respektive oacceptabel störning 
 Granska de skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som SKB föreslår och bedöma 

om de är tillräckliga för att eliminera skadan eller olägenheten 
 Granska om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått är förbundna med villkor och 

kontrollprogram 
 Granska om villkoren är förenade med korrigerande åtgärder att vidtas omedelbart vid över-

skridande av villkor 
 
MILKO:s generella inställning är att tydliga villkor och kontrollprogram ska vara förbundna med 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått inklusive korrigerande åtgärder att vidtas så snart villkor 
överskrids. Med detta sagt menar dock inte MILKO att villkoren ska begränsa sättet att arbeta med 
skyddsåtgärder eller försiktighetsmått; villkor kan utformas i princip hur som helst och bör ta till 
vara både verksamhetsutövarens och omgivningens intresse. 
 
SKB:s miljöprogram kan i många fall ersätta villkor i verksamheten. MILKO ser mycket positivt 
på dessa program, men bedömer inte dessa som ”beständiga”, särskilt inte i ett långt tidsperspektiv. 
Program kan ändras, t.ex. genom att en ny företagsledning tillträder som har ett annat förhållnings-
sätt till företagets miljöarbete. 
 
 
 
För Misterhultsgruppen dag som ovan 
 
 
 
Bo Carlsson 
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Detaljerade frågor till SKB kring transporter för slutförvarssystemet vid Simpevarp 
Bilaga till Misterhultsgruppens PM kring transporter, 2007-11-30 

 
 

Misterhultsgruppen har sammanställt nedanstående frågor som önskas utredda i en kommande 
transportutredning. 
 
FRÅGOR: 

1. Hur ser det så kallade ”nollalternativet” ut? Dvs. beskrivning av framtida 
miljöpåverkan vid oförändrad verksamhet. 
(Här ska även hänsyn tas till redan förutsägbara förändringar i omvärlden exempelvis 
regionens mål att bli fossilbränslefri region) 
 

2. Hur uppfylls de lokala, regionala, nationella och internationella miljömålen? 
 

3. Vilka riksintressen berörs inom området för transporterna? 
Hur påverkas dessa? 
 

4. Enligt Naturvårdsverket bör fordonstransporters effekter geografiskt beskrivas för de 
olika alternativen. Vilka platsspecifika hänsynstaganden är gjorda med avseende på 
transporter? 
Hur ser påverkansområdenas karaktär och omfattning ut i de olika geografiska delarna 
av transportsystemet med avseende på: 

a. Avstånd till närmaste bebyggelse? 
b. Fritidsområden? 
c. Väg- och trafikförhållanden? 
d. Närliggande industriella och samhälleliga verksamheter? 
e. Vilka hänsyn är tagna till Fågeldirektivet, Art- och habitatdirektivet, direktiv 
som styr Natura 2000 arbetet? 
 

5. Vilka alternativa transportsätt har valts bort och varför? 
 

6. Vilka fördelar resp. nackdelar har det valda transportsystemet jämfört med andra 
alternativa transportsystem? 
 

7. Vilken varaktighet bedöms de olika delarna i transportbehoven ha? 
 

8. Hur ser transportsystemets utsläppseffekter ut m.a.p. hälsa och miljö, utbredning, 
varaktighet samt arter av störningar vilka transportsystemet kan medföra? 
(Redogörelse för spridningsberäkningar bör presenteras.) 
 

9. Vilka indirekta effekter av transporterna redovisas för hela transportsystemet? 
 

10. Vilka förslag till olika typer av skyddsåtgärder finns? 
 

11. Finns det någon feleffektanalys gjord? Vilka korrigerande åtgärder bedöms behövas? 
 

12. Bör trafiken i transportsystemsystemet regleras och begränsas till vissa tider på dygnet 
och under vissa tider under året? 
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Kärnbränsleprojektet

Nuläge – lokaliseringsalternativen
Forsmark

Undersökningar 
klara
Platsmodell klar
juni 2008

Kärnbränsleprojektet

Nuläge – lokaliseringsalternativen
Laxemar

Undersökningar
klara jan 2008
Platsmodell klar
december 2008
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Kärnbränsleprojektet

Projektering
• Bergprojektörer upphandlade, arbetet uppstartat på båda 

platser

• Forsmark
– Leverans av layout till SR-Site, april 2008

• Laxemar
– Leverans av layout av SR-Site, december 2008
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MKB-forum Oskarshamn och Samrådsgrupp Forsmark 2007-12-05

Lägesrapport 
MKB och samråd

MKB-forum i Oskarshamn
Samråds- och MKB-grupp Forsmark

2007-12-05

MKB-forum Oskarshamn och Samrådsgrupp Forsmark 2007-12-05

Genomförda samråd 2007

• Oskarshamn 28 maj, Forsmark 31 maj
Tema: Säkerhet och strålskydd

- Protokollen har justerats.

- Synpunkter inkomna från ett 15-tal instanser. Arbetet med 
att besvara dessa är i slutskedet. 
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MKB-forum Oskarshamn och Samrådsgrupp Forsmark 2007-12-05

Kommande samråd

• Våren 2008. Skriftligt samråd med Östersjöländerna 
enligt Esbo-konventionen, del 1.

• Våren 2008. Allmänt samrådsmöte, ”Lokalisering –
Gestaltning – Logistik”.

• Allmänt samrådsmöte, ”Vattenverksamhet”.

• Allmänt samrådsmöte,  ”Preliminär MKB”.

• Skriftligt samråd med Östersjöländerna enligt Esbo-
konventionen, del 2.
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Lägesrapport SKI o SSI
• Sammanläggning av myndigheterna

• Organisationskommittén för strålsäkerhet är i 
gång
– Utredare: Ann-Louise Eksborg

– Huvudsekreterare: Fredrik Hassel 

– Sekreterare: Johanna Ljung

• Den nya myndigheten planeras träda ikraft 1 juli 
2008

• Hemsida: http://www.sou.gov.se/stralsakerhet/

Sammanläggning av 
myndigheterna

• 29 feb 2008 lämna förslag till regeringen 
om: 
– Anslag för myndigheten och 

verksamhetsplan för perioden 1 juli – 31 dec. 
2008

– Budgetunderlag för perioden 2009-2011

– Namn på myndigheten
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Sammanläggning av 
myndigheterna

• 31 mars 2008 lämna förslag till regeringen om: 
– Verksamhetsmål för myndigheten

– Instruktion för myndigheten inkl ledningsform

– De författningsförändringar som behövs

– Hur samordningsarbetet ska bedrivas mellan 
myndigheten och andra myndigheter samt former för 
samverkan med andra myndigheter och aktörer

• 30 juni 2008
– Slutrapport till regeringen

Lägesrapport SKI o SSI

• SR-CAN granskningen
– Presentation av preliminära slutsatser för SKB 

den 14 dec.

– Allmän presentation av myndigheternas 
slutliga bedömning i mitten av feb.
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SKI:s granskning av FuD 2007

• Uppstartsmöte för FuD granskningen 
nästa vecka 

• Remissinstanser lämnar yttrande 15 mars 
2008 

• SSI lämnar yttrande 15 maj 2008

• SKI lämnar yttrande till regeringen 30 juni 
2008 
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Arbetsgrupperna Samråds och MKB grupp Forsmark och MKB-forum 
Oskarshamn1

Förslag till verksamhetsplanering 2008

• 3 – 4 möten 2008 i respektive grupp 

• 1 gemensamt möte 2008

• MKB-forum Oskarshamn
• Förslag till datum under först halvåret:

• 12 mars 

• 14 maj 

• Fokus på lokala miljöfrågor 

• Samråds- och MKB grupp Forsmark
• Inga förslag till datum

Arbetsgrupperna Samråds och MKB grupp Forsmark och MKB-forum 
Oskarshamn2

Tänkbara teman till möten 2008

• Ansvar efter förslutning
• Lokala miljöfrågor och platsanpassningar 
• Sveriges nationalrapport enligt IAEA:s 

avfallskonvention 
• Samråd enligt Esbokonventionen 
• Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
• Studieresa i Finland

• Möjlig tidpunkt september 2008
• Syftet med besöket skulle vara att besöka slutförvarsplatsen 

samt höra om erfarenheter hittills, med föredragningar och 
diskussioner med Posiva, STUK och berörda kommuner. 
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Arbetsgrupperna Samråds och MKB grupp Forsmark och MKB-forum 
Oskarshamn3

Långsiktig planering

• 2008
• 3 - 4 möten, 
• inklusive ett gemensamt studiebesök i Finland

• 2009
• Eventuellt ett sista möte i början av året

• Nuvarande form och upplägg för forumen 
gäller även fortsättningsvis
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Frågan om kopparkorrosion i 
syrefritt vatten

Jinsong Liu, Björn Dverstorp (SSI) och Bo Strömberg (SKI)

(Öppet möte med MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark, Arlanda 
Conference & Business Center, Sky City Hall, 2007-12-05)

Inledning

Dagens Industri 3 okt., 2007: Forskare på KTH har visat 
att koppar korroderar i syrefritt vatten; …, ”kapslarna (i 
slutförvaret) i värsta fall kan kollapsa redan inom 1000 år”

Myndigheterna fick brev från forskarna på KTH den 
7 okt. 2007, samt från MKG den 23 okt. 2007

Myndigheterna skickade svar brev till både forskarna 
på KTH och MKG den 24 okt. 2007
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Tillbakablick (1.1)

Tillbakablick (1.2)

Frågan diskuterades redan för drygt 20 år sedan

Koppar korroderar i syrefritt vatten

Korrosionshastigheten kan vara så hög som 1 
tusendel millimeter per år
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Tillbakablick (2.1)

Tillbakablick (2.2)
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Tillbakablick (2.3)

Författarna konstaterade att Hultquists uppmätta 
halter av vätgas inte stämmer med termodynamiska 
teorier 

Författarna lyckas inte detektera vätgas i egna 
korrosionsexperiment

Uppmätt korrosionshastighet var 5 till 8 tiopotenser 
lägre än den i Hultquist, och korrosionen orsakades av 
kvarbliven syrgas i systemet.

Tillbakablick (3.1)
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Tillbakablick (3.2)

Skillnaderna i de experimentella resultaten kan bero 
på misstänkta osäkerheter i Simpson & Schenks försök

Nya försök bekräftar att korrosion sker förutsatt att 
vätgas tillåts lämna systemet

Reaktionen kan ske i flera steg med mellanprodukt 
av atomiskt väte. Detta kan förklara den höga 
vätehalten som har mätts

Tillbakablick (4.1)
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Det finns ingen signifikant skillnad i korrosion 
beroende på om vätgas tillåts lämna systemet eller ej

Observerad korrosionshastighet är under 2,3 
miljondelar millimeter per år som är betydligt låg än 
vad Hultquist hade tagit fram i publikationen år 1986 
(1 tusendel millimeter per år).

Tillbakablick (4.2)

Tillbakablick (5.1)
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Tillbakablick (5.2)

Flera nya noggrannare försök har utförts vid högre 
temperaturer (upp till 73oC);

Försöken bekräftar att kopparkorrosion kan ske i 
syrefritt vatten

Szakálos m. fl. citerar flera andra studier som visar 
att syre från vattnet återfinns i korrosionsprodukter = 
bevis för att korrosion sker i rent vatten

Sammanfattning av tillbakablick

Sambanden är väldigt komplicerade både teoretiskt 
och experimentellt;

Myndigheterna följer generellt korrosionsfrågorna 
(inklusive den frågan som diskuteras nu) noga.
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Myndigheternas fortsatta arbete

Myndigheterna avser att låta externa experter sätta 
sig in i frågan samt ta kontakt med forskarna om vi 
behöver ytterligare information

Frågan kommer sedan att tas upp i granskningen av 
FUD-2007

Vi har planerat ett seminarium i maj nästa år för att 
diskutera frågan om kopparkorrosion. Externa 
experter samt forskare i Hultquists grupp (KTH)
kommer att bjudas in. 

Myndigheternas inställning

Den grundläggande principen är att SKB skall 
bekosta de studier som krävs för att visa att 
slutförvaret blir säkert och uppfyller våra krav;

Det är dock för tidigt idag ta ställning till vilka 
resultat vi anser oss behöva från SKB.
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