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Begäran om förtydligande av ansökan 
om slutförvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall – Förtydligande 
avseende svar på tidigare begäran om 
komplettering rörande grundvattenkemi 
på kort och medellång sikt 
 

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 10 mars. 

 

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 svar på begäran om komplettering rörande 

grundvattenkemi på kort och medellång sikt (SKB doc ID 1437441, daterad 

2014-07-03). SKB:s svar avser SSM:s ursprungliga begäran om 

komplettering daterad 2013-12-17 SSM2011-2426-140. SSM har dock 

funnit att två frågor behöver förtydligas innan SSM kan göra en 

slutbedömning av frågan: 

 

1. SKB har lämnat ett svar på frågan i vilken omfattning syre kan 

transporteras genom tunnelpluggen (delfråga 1). I den ursprungliga 

kompletteringsbegäran efterfrågades dock (i förklaringen till skälen 

för begäran) en analys av eventuell påverkan från transport av syre 

genom sprickor som förbinder deponeringstunneln med 
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transporttunneln via en gasfas (för omättade zoner i berget) eller via 

vattenfasen. Detta i syfte att inte bara utröna transportbegränsning 

hos pluggen utan hela deponeringstunnelns täthet mot närliggande 

transporttunnel efter att pluggen har installerats. SSM kan inte se att 

SKB har adresserat denna delfråga i sitt tidigare svar. 

 

2. Under SKB:s svar på delfråga 2 har tillkommit en analys av 

omfattningen av korrosion orsakad av gasformig diffusion av 

vätesulfid från återfyllnaden genom en omättad buffert. SSM kan 

konstatera att SKB:s analys visar att sulfidhalten i återfyllnaden kan 

ha en betydelse för kopparkapselns sammanlagda korrosion i 

deponeringshål med mycket lång återmättnadstid (enligt SKB 

maximalt 6000 år). Enligt SKB:s svar är tidigare ansatta sulfidhalter 

orimligt höga med tanke på utfällning av sulfid med järn(II) samt 

otillgänglighet av organiskt material i återfyllnaden, varav den 

sistnämnda för att vara relevant bör avse dess potentiella betydelse 

för mikrobiell sulfatreduktion. SKB ansätter därför i sin nya analys 

en sulfidhalt i vattenlösning på 10
-6

 M. SSM anser dock att SKB:s 

argument kring utfällning av sulfid med järn är otillräckligt 

motiverat eftersom det inte finns någon redovisning kring halter av 

järn(II) i återfyllnaden och ej heller någon redovisning kring hur järn 

(II) tillförs systemet. SSM önskar därför att SKB lämnar en 

motivering av sulfid- och järn(II)halter i återfyllnaden samt 

ytterligare redovisning kring vilka faktorer som långsiktigt styr 

korrosionsbidraget vid gasformig diffusion av vätesulfid från 

återfyllnaden. 

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 önskar SSM ovanstående förtydliganden. 
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