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Huvudpunkter i presentationen

1. Kort beskrivning av granskarnas bakgrund.

2. Kort beskrivning av den utförda
granskningen.

3. Exempel på tio ämnesområden i SR-Can vi
bedömer behöver förstärkas eller förklaras
ytterligare i SR-Site.

4. Två närmiljöfrågor.



Översiktlig bakgrundsbeskrivning
Leif G Eriksson

Fil. Kand. , Geologi, 1975
Gymnasieingenjör, Väg och Vattenbyggnad, 1960

 1960-1978: Stationerad mestadels i Sverige (England 1974-
1976).  Ansvarig för bergrum och tunnlar hos Hagconsult
AB 1965-1978.  Designade och ledde platsundersökningar
för underjordsanläggningar i Sverige och utomlands.

 1978-2008: Stationerad mestadels i USA (Wien 1991-1992).
Aktivt inblandad i de amerikanska programmen för:

1. Högaktivt avfall 1978-1991.
2. Mellanaktivt (transuraniskt) avfall 1993-2003.
3. Lågaktivt avfall 2004-2008.



Översiktlig bakgrundsbeskrivning
William E Coons

Fil. Dr., Geokemi, 1978
Fil. Lic., Geovetenskap, 1973
Fil. Kand., Geologi, 1971

Dr. Coons har bidragit med geovetenskaplig och
geokemisk expertis i de amerikanska och inter-
nationella djuplagerprogrammen för radioaktivt
avfall i mer än 30 år.  Han har medverkat i plats-
studier för tre djuplager för använt kärnbränsle i
USA.  Dr. Coons har huvudansvaret för våra
geokemi- och ingenjörsbarriärkommentarer.



Översiktlig bakgrundsbeskrivning
Krishan K. Wahi

Fil. Dr., Maskinteknik, 1974
Fil. Lic., Maskinteknik, 1971
Fil. Kand., Maskinteknik, 1969

Dr. Wahi har 33 års yrkeslivserfarenhet som bl.a.
omfattar säkerhetsanalyser av kärnkraftverks-
komponenter och tre djuplager för använt
kärnbränsle i USA.  Han har huvudansvaret för
våra bergmekanik-, termodynamik-, matematik-
och modellrelaterade kommentarer.



Tidigare svenska samarbeten

Dr. Coons och Leif Eriksson (1985)

 Oberoende granskare av KBS-3 och Fud-84
rapporterna för Nämnden för Aktivt Kärnbränsle
(NAK)

Dr. Coons, Leif Eriksson och Dr. Wahi
(2001)

 Oberoende granskare av SKB:s beslutsprocess
och underliggande dokumentation för val av
platser för detaljerade undersökningar för
Oskarshamns kommun



Granskningsuppläggning
 Vi begränsade vår granskning till:

1. De två SR-Can rapporterna, myndigheternas (SKI/SSI)
relaterade granskningsrapport, Kärnavfallsrådets
yttrande över SKB:s 2007 Fud rapport och SKB:s T-H-
M rapport.  Vi följde även upp en del frågor i 16 andra
rapporter och artiklar.

2. Närmiljön kring kopparkapslarna.
3. Tiden efter förslutningen av avfallslagret.

 Om vi fann någonting annat som vi bedömde behövde
ytterligare underlag eller förklaring noterade vi detta i vår
preliminära rapport till Oskarshamns kommun, inklusive
obesvarade frågor i vår 2001 rapport.

 Vi försökte inte bedöma om säkerhetsanalyserna följde
myndigheternas föreskrifter.



Närmiljöobservationer
Vi bedömer att funktionen av kopparkapseln är nyckeln till
långtidsäkerheten i KBS-3V och KBS-3H koncepten och att
följande närmiljöfrågor behöver utredas/förklaras ytterligare
för att skapa ett robust underlag för, och ett brett förtroende
för, säkerhetsanalyserna och platsvalet i SR-Site:

1.Tillverkningsprocessen och kvalitén av kapslarna både före
och efter kapseldeponering.
2.Kopparkorrosionsfenomen i förväntade miljöer, inklusive
vätska/vätskebildning i kapseln, lokal (hål) korrosion,
vagabonderande/galvaniska strömmar, spännings-korrosion,
och korrosion under både syrefattiga och syrefria (t.ex. Peter
Szakalos m.fl.) förhållanden.
3.Avsaknaden av kapselbrott de första tusen åren.



Övriga observationer
Vi bedömer att följande närmiljöfrågor också behöver

utredas eller förklaras ytterligare i SR-Site:

4. Processer och tiden för återmättnaden av
berggrunden, återfyllningen, och bufferten närmast
kopparkapslarna, inklusive deponeringstunnlarna och
den störda bergzonen.

5. Kvalitén på och spårbarheten och kvalitets-kontrollen
av antaganden, data och modeller som påverkar
utvecklingen och händelseförloppen i närmiljön.

6. Kopplingen av alla modeller som påverkar
utvecklingen och händelseförloppen i närmiljön.



Övriga observationer
7. Bergspänningarna på djupet i Forsmark och

Laxemar har få tillförlitliga platsdata och behöver
också kopplas med andra förväntade händelse-
förlopp, såsom tryck och temperatur variationer.

8. Sannolikheten för en upprepning av den 120,000
år långa glaciala cykeln för Weichselistiden är låg.

9. Åtta upprepningar av Weichselistiden i referens-
modellen för den 1 million år långa normative
perioden i SR-Can saknar historiskt underlag.

10.Den nuvarande växthusvariantperioden är den
första av sitt slag.  Den är långt ifrån avslutad och
har inte nått ett stadium där man med rimlig
säkerhet  kan bedöma dess framtid eller avslut.



Nuvarande växthusvariantmodell

ä



Närmiljöfråga 1

Kommer SR-Site att inkludera nya data,
modeller och/eller statistiska bedömningar av
sannolikheten för tidiga kapselbrott på grund
av t.ex.:

a. Tillverkningsdefekter?
b. Korrosion?
c. Bergrörelser/förskjutningar orsakade av

olika kombinationer/kopplingar av berg-
spännings-, grundvattentryck- och
temperaturvariationer?



Närmiljöfråga 2

Har SKB för avsikt att utföra ytterligare
forskning eller på annat sätt förbättra
databaser och modeller för den viktiga
återmättnaden av berggrunden och
ingenjörsbarriärerna runt kopparkapslarna.

T.ex. genom “expert judgement elicitation”
eller “peer review”?



Tack för uppmärksamheten.


