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Begäran om förtydligande av ansökan 
om slutförvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall – bakgrund beta- och 
gammastrålning i alfadopade prov m.m.  
 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har vid granskningen av Svensk Kärn-
bränslehantering AB:s (SKB) ansökan om tillstånd enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet för ett slutförvar för använt kärnbränsle och kärn-
avfall, funnit behov av nedanstående förtydliganden.  
 
SSM önskar att förtydligandena eller en tidplan för deras framtagande är 
myndigheten tillhanda senast den 31 oktober. 
 
Om SKB önskar ytterligare förklaringar eller förtydliganden av de frågor 
som omfattas av denna begäran, och som inte avser enklare klargöranden av 
praktisk eller administrativ karaktär, ska detta ske vid protokollförda möten 
mellan berörda personer på SSM och SKB. 

Förtydliganden 
SSM har granskat SKB:s redovisning av inverkan av alfastrålning på 
bränsleupplösning. Därvid har SSM stött på några frågor som SSM önskar 
att SKB förtydligar. Ett tekniskt avstämningsmöte mellan SSM och SKB 
anordnades den 19 augusti 2014. En del av frågorna besvarades av SKB på 
mötet. SSM önskar dessutom att följande frågor förtydligas av SKB 
skriftligt. 
 

1. I Bränsleprocessrapporten i ansökan (SKB TR-10-46, sid. 55) 
refereras till en annan SKB-rapport (SKB TR-05-09). I tabell 2-2 i 
TR-05-09 (sid. 13-14) har isotopsammansättningen av vissa 
alfadopade prov redogjorts. SSM önskar att SKB förtydligar om 
värdena i tabellen är beräknade värden eller uppmätta data. Om det 
inte är uppmätta data, önskar SSM att SKB förtydligar om sådana 



 Sida 2 (4) 

   

 

mätningar har genomförts tidigare och om liknade data kan vara 
tillgängliga för SSM. 

 
2. Om direkt mätta data inte finns tillgängligt, önskar SSM att SKB 

kompletterar denna typ av data med direkt mätning, om mätningen 
(antingen av isotopsammansättning i proven eller av absorbdosrat på 
provytan av respektive alfa, beta/gamma strålning) kan genomföras 
inom 3-4 månader och resultat är myndigheten tillhanda innan 
årsskiftet. 
 

3. Om det rent praktiskt inte går att direkt mäta 
isotopsammansättningen eller strålningsstyrkan på provet som ställs 
i fråga 2, önskar SSM att SKB motiverar, så långt som möjligt med 
stöd av vetenskapliga underlag, om beta/gamma strålning finns i 
provet och om det i så fall påverkar SKB:s ställningstaganden. 

 
4. I Bränsleprocessrapporten i ansökan (SKB TR-10-46, sid. 15 och 

16) refereras till en annan SKB-rapport (SKB TR-95-23). I avsnitt 
Sammanfattning och slutsatser (på sidan v) och i tabell 2-2 på sidan 
8 i SKB TR-95-23, har specifik area för både icke-bestrålat 
(unirradiated) UO2 och för använt kärnbränsle angivits. SSM önskar 
att SKB förtydligar om nya data med specifik area finns framtagna 
efter denna rapportering, eller om storleksordningen av värdena i 
rapporten (SKB TR-95-23) fortfarande gäller. 

 
Dessutom önskar SSM att SKB förtydligar om proven av alfadopade 
UO2 har samma storleksordning av specifik area som icke-bestrålat 
UO2. 
 

5. I både Bränsleprocessrapporten (SKB TR-10-46, sid. 55) och i 
SKB:s presentation vid avstämningsmötet (bild 9 i PP-dokument) 
anser SKB att ett tröskelvärde för alfaaktivitetens inverkan finns på 
bränsleupplösning. I bilden som visades vid avstämningsmötet (en 
liknande bild återfinns också i Poinssot m.fl., 2007, figur 2) att 
tröskelvärdet ligger mellan 3 och 30 MBq g-1. Vid detta tröskelvärde 
är dock bränsleupplösningshastigheten mellan 0,04 och 0,09 mg m-2 
d-1, vilket motsvarar cirka 10-7 andel per dygn om specifik area av 
använt kärnbränsle antas som 100 cm2 g-1 (SKB TR-95-23, sid. v). 
Denna andelupplösning är betydligt högre än SKB:s centralvärde 
som ligger på 10-7 andel per år. SSM önskar att SKB kommenterar 
hur det faktum att upplösningshastigheten inte verkar vara tillräcklig 
låg vid tröskelvärdet påverkar den långsiktiga betydelsen av 
alfaradiolys. 
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6. På begäran av SSM, besvarade SKB (SKB docID 1372969) att 
ädelmetallegeringen (Mo-Tc-Ru-Rh-Pd) i bränslet eventuellt kan 
aktivera väte (som i sin tur minskar bränsleupplösning), men 
förgiftningen av ädelmetaller som katalysator har inte diskuterats 
vidare. Vid avstämningsmötet har SKB förtydligat att förgiftning av 
katalysförmågan av ädelmetallegering inte är ett problem även på 
lång sikt, med en föreslagen mekanism att väteperoxid som 
produceras vid vattenradiolys reagerar snabbt med förgiftningsämnet 
sulfid. SKB presenterade vid avstämningsmötet (bild 19 i SKB:s PP-
dokument) att vid en upplösning på 10-7 per år, finns den högsta 
halten väteperoxid vid själva bränsleytan, som förhindrar sulfidjoner 
att nå ytan. SSM vill poängtera att steady-state halten av väteperoxid 
på bränsleytan ligger flera tiopotenser lägre (se t.ex. Nielsson, 2007, 
figur 11 på sidan 26) än halten av sulfider i grundvattnet i 
förvarsdjup (10-8 M av väteperoxid respektive maximalt 10-5 M för 
sulfider). SSM önskar att SKB förtydligar om denna stora skillnad 
mellan halterna kan ha betydelse för SKB:s ställningstagande om 
förgiftningen av ädelmetallslegerings-katalysatoren. 

Skälen för begäran om förtydliganden  
SSM granskar för närvarande SKB:s ansökan om tillstånd enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet för ett slutförvar för använt kärnbränsle 
och kärnavfall. För att underlätta SSM:s bedömning av om SKB:s ansökan 
uppfyller tillämpliga krav (SSMFS 2008:37, § 5) önskar SSM ovanstående 
förtydliganden. 
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