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Frågeställningar och moment inom 

säkerhetsanalys



Säkerhetsanalysens delar, frågeställningar och syften

Myndighetens föreskrifter

SKB:s säkerhetsanalyser

2020-08-27

Östhammars kommun

Sida 4

500 m



Slutförvar KBS-3
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Arbetsmoment säkerhetsanalys

Definition av en tydlig, spårbar och konsekvent tillämpad metodik

Kartläggning av händelser egenskaper och processer som kan påverka 

slutförvaret och orsaka spridning av radioaktiva ämnen

Beskrivning av den valda platsens och det planerade slutförvarets initiala 

tillstånd

Identifiering av scenarier för analys av strålsäkerhet

Analyser av slutförvaret och slutförvarsplatsens långsiktiga utveckling med 

hjälp av bl.a. matematisk modellering och data

Analys av förutsättningar att uppfylla krav på långsiktig strålsäkerhet på 

basis av förståelsen för slutförvarets långsiktiga utveckling och risker

Förståelse för helheten kring slutförvarets skyddsförmåga i olika 

tidsperspektiv: vad som är mer och vad som är mindre viktigt.
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Krav och historik i säkerhetsanalys för 

kärnbränsleförvaret



SSM:s krav på säkerhetsanalys och 

säkerhetsredovisning
SSMFS 2008:21 “Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och 

kärnavfall”

SSM FS 2008:37 ”Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och 

allmänna råd om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt 

omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall”

Slutförvaret och barriärsystemets generella funktioner och utformning

Principer för skydd av människors hälsa och miljön 

– ”Riskkriteriet” dvs en specifikation av årlig risk för vilken slutförvaret ska 

utformas

Formella krav kopplat till den typ av redovisning som krävs

– Kartläggning av händelser egenskaper processer

– Kategorisering av scenarier och osäkerheter

– Definition av tidsskalor

2020-08-27

Östhammars kommun

Sida 8



Exempel på viktiga frågeställningar 

säkerhetsanalys

1. Utveckling av bränslets farlighet

– Halveringstider för radioaktiva ämnen i det använda bränslet

2. Kunskap om hur radioaktiva ämnen omsätts i miljön och tas upp i 

människokroppen

3. Platsens lämplighet och platsens förmåga att i) skydda de 

tekniska barriärerna, ii) förhindra spridning av radioaktiva ämnen

– Bergets täthet

4. Utveckling omgivningsbetingelser lång tid 100 000 år

– Permafrost och kommande istider
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5. Utveckling av omgivningsbetingelser under 1000-tals år

– Återmättnad av berget, uppvärmning av berget bränslets resteffekt

6. Kapselns och buffertens långsiktiga beständighet 

– Erosion/korrosion, skjuvning jordskalv, isostatisk kollaps höga tryck

7. Uppfyllelse av konstruktionskrav uppförande/tillverkning/drift

– Utsprängning av tunnlar

– Tillverkning av slutförvarskomponenter särskilt kapseln

– Drift/deponering
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En säkerhetsanalys kontext och syfte – för 

olika faser i ett slutförvarsprogram

Generell målsättning: systemanalys och utvärdering av 

skyddsförmåga

KBS-3: Uppfyllelse av villkorslagen (start O3 och F3)

SKB-91: Övergripande bedömning KBS-3, berggrundens 

betydelse

SR-97: Grund för påbörja platsundersökningar (A-berg, B-berg, C-

berg)

SR-Can: Metodutveckling, Forsmark och Laxemar

SR-Site: Ansökan Slutförvar Forsmark, förutsättningar att uppfylla 

SSM:s föreskriftskrav

SKB TR-19-15: Komplettering om kopparkorrosion (SSM 

remissinstans till Miljödepartementet)
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Exempel på att frågeställningar som särskilt 

uppmärksammats under olika perioder

1970-tal: Möjligheten att hitta sprickfritt berg

90-tal: Elektronstrålesvets koppar

90-tal: Tillförsel syre glaciala smältvatten

90-tal: Lokalisering av slutförvar i regionalt inströmningsområde

90-tal: Egenskaper återfyllnadsmaterial (block, krossat berg + 

bentonit)

00-tal: Höga bergspränningar Forsmarkslinsen?

00-tal: Kanalbildningserosion och kemisk erosion av buffert

10-tal: Kopparkorrosion

10-tal: Krypning i kopparhölje
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Även myndigheten har gjort egna 

säkerhetsanalyser

Project-90: Kompetensutveckling myndigheten, generiska data

SITE-94: Kompetensutveckling myndigheten, Äspö data

Sedan tidigt 00-tal arbetar myndighetssidan (tidigare SKI, SSI, och 

nu SSM) inte med egna säkerhetsanalyser utan med smalare 

modelleringsprojekt inom olika områden
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SSM:s granskning och bedömning av 

säkerhetsanalysen SR-Site 



Den parallella prövningen

Miljöbalken

Kärntekniklagen

Tillåtlighet 

och tillstånd

MKB
Allmänna 

hänsynsregler

Två ansökningar för 

samma verksamhet

Tillstånd
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Lite om lagarna

Miljöbalken

– Omfattar alla utsläpp och störningar

– Hållbar utveckling

– Hälsosam och god miljö

– Allmänna hänsynsregler

Kärntekniklagen och strålskyddslagen

– Gäller ”bara” verksamhet med strålning

– Skydda människor och miljö

– Detaljerade regler om strålsäkerhet
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Kravbild enligt strålsäkerhetslagstiftningen

Strålsäkerhetslagstiftningen kan ses som en speciallagstiftning som bidrar 

till att precisera de allmänna hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken)

SSM:s föreskrifter preciserar funktionella krav på strålskydd och 

säkerheten både under drift (inkapslingsanläggningen och slutförvar) och 

efter förslutning (slutförvar)

Kraven har tagits fram med beaktande av internationellt samarbete och 

vägledning (IAEA, NEA, ICRP, m.m.)

Syftet med kraven är att säkerställa skyddet av människor och miljön nu 

och i framtiden

Inget ”facit” – det är sökandens ansvar att tillämpa myndighetens krav och 

allmänna råd med hänsyn tagen till internationell praxis
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SSM:s tillståndsprövning ansökan

Inlämning av ansökan mars 2011 och initial 

granskning

– Ansökans fullständighet, kompletterande 

information

Huvudgranskningsfas från maj 2012

– Detaljerad utvärdering av granskningsfrågor

Första presentation av granskningsresultat 

juni 2016

Förklaring av granskningsprocess och 

slutsatser under förhandlingar i 

miljödomstolen sep/okt 2017

Yttrande till regeringen januari 2018
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SSM:s granskningsmetodik – långsiktig 

strålsäkerhet

94 granskningsrapporter externa experter

70 begäran om kompletterande information från SKB

SSM granskning av långsiktig strålsäkerhet 700 sidor (inklusive bilaga som 

motiverar SSM:s bedömning av inkomna remissvar)

SSM:s granskning SR-Site

Begäran om 

kompletterande 

information

Granskning och modellering 

externa experter

SKB

Nationell remiss i

två omgångar

Egen modellering

”in-house”



SSM:s samlade bedömning

SSM har bedömt, utifrån SKB:s ansökningsunderlag, att:

– SKB har iakttagit miljöbalkens allmänna hänsynsregler från 

strålsäkerhetssynpunkt

– Slutförvarsmetoden är genomförbar och beaktar grundläggande 

strålsäkerhetsprinciper

– Den föreslagna förläggningsplatsen är lämplig med gynnsamma egenskaper 

för de tekniska barriärernas långsiktiga integritet

– SKB har genom sin säkerhetsanalys visat förutsättningar att uppfylla samtliga 

av SSM:s föreskriftskrav när slutförvaret tas i drift

(yttrande till regeringen 23 januari 2018)
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Om fortsatt prövning enligt 

kärntekniklagen



Fortsatt prövning av strålsäkerhet efter ett 

regeringstillstånd

Bedömning vid tillståndsprövning utgår från den referensutformning 

av slutförvaret som beskrivs i SKB:s ansökningsunderlag 

Det ligger i sakens natur att ytterligare utvecklingsinsatser återstår för 

att (t.ex.):

– Utveckla referensutformningen till konkreta specifikationer i underlag till grund 

för upphandling av projektörer, entreprenörer och leverantörer

– Anpassa slutförvarets konstruktionen och bergtekniska åtgärder till den ännu 

mer detaljerade bilden av Forsmarksbergets egenskaper som kommer att 

komma fram under uppförande

– Vidareutveckla tillverknings- och provningsmetoder för tekniska barriärer för 

tillämpning i industriell skala

– Precisera och genomföra ett kontrollprogram för att verifiera att hela 

slutförvarssystemet uppförs i enlighet med fastställda barriärfunktioner

– Utföra inaktiv prov för att demonstrera deponeringssekvensen m.m.
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Uppdatering av säkerhetsredovisningar

Tillstånd enligt kärntekniklagen innefattar efterföljande 

prövningssteg för att verifiera att strålsäkerhetskraven fortsätter 

innehållas fram till, och bortom, idrifttagning

Förfarandet ger även möjlighet för vidareutveckling av 

säkerhetsanalysen för att belysa frågor som svar på SSM:s 

granskningskommentarer vid tillståndsprövning

– Specifika synpunkter kring säkerhetsanalysen och dess underlag där SKB 

förväntas kunna ytterligare förstärka säkerhetsredovisningar vid framtida 

prövningssteg

– Fortsatt vetenskaplig fördjupning kring processer som kan leda till spridning 

av radioaktiva ämnen. t.ex. grundläggande forskning, matematisk 

modellering, experiment kring degraderingsprocesser liksom verifierande 

tester och långtidsförsök

– Behov av program och planer avseende utvecklingsmoment 
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Stegvis prövning är INTE…

En strategi för att ställa svagare krav avseende bevisbördan på 

sökanden vid tillståndsprövning jämfört med det som gäller enligt 

miljöbalken

En metod för att dela upp grundläggande beslut avseende 

omfattningen av ett tillstånd (dvs. anläggningens funktion, 

lokalisering och grundläggande strålsäkerhetsåtgärder)

– Inte en serie av ”deldomar” 

Ett verktyg för att ”skjuta upp” frågor av grundläggande betydelse 

för en anläggnings strålsäkerhet

– Inga ”olösta frågor” där betydande kunskap saknas får kvarstå efter 

genomförd tillståndståndsprövning 

– Inget behov av att ”forska fram” lösningar
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Mark- och miljödomstolens synpunkter



Den parallella prövningen

Miljöbalken

Kärntekniklagen

Tillåtlighet 

och tillstånd

MKB
Allmänna 

hänsynsregler

Två ansökningar för 

samma verksamhet

Tillstånd
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SSM:s övergripande slutsatser jämfört med 

Mark- och miljödomstolens

2020-08-27
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Mark- och miljödomstolen

Den verksamhet som 

planeras av SKB är tillåtlig 

om…

Strålsäkerhetsmyndigheten

SSM tillstyrker SKB:s

ansökningar enligt 

kärntekniklagen under 

förutsättning att…

SKB redovisar underlag som visar att 

miljöbalkens krav uppfylls på lång sikt 

trots osäkerheter som kvarstår om ett 

antal frågor avseende kapselns 

skyddsförmåga

Ansvar enligt miljöbalken på lång sikt 

klargörs

• Den stegvisa prövningsprocessen 

följs

• Identifierade utvecklingsbehov 

beaktas

• Särskilda säkerhetsfrågor beaktas 

under uppförandet



Domstolens yttrande, regeringens krav på 

komplettering och remiss

Avseende kopparkapselns integritet lyfte domstolen i sitt yttrande 

fem frågor kring kapselns beständighet

– Korrosion av koppar på grund av reaktion i rent syrgasfritt vatten

– Gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens 

inverkan

– Spänningskorrosion av koppar i sulfidmiljö, inklusive saunaeffektens 

inverkan

– Väteförsprödning av koppar

– Strålningens inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och 

väteförsprödning 

SKB lämnade på regeringens begäran kompletterande underlag 

där huvuddelen består av ett bemötande av dessa frågor
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SSM:s övergripande perspektiv i hantering av 

korrosionsfrågor

Vikten av ett systemperspektiv – enskilda frågor om specifika 

processer ska bedömas mot bakgrund av kunskap om samtliga 

barriärers funktion och bidrag till strålsäkerhet

– Studier av slutförvarsmiljön – i synnerhet grundvattenkemi och 

hydrogeologiska transportprocesser 

– Modellering och analys av bentonitbuffertens egenskaper och långsiktiga 

utveckling med avseende på tillförsel av vatten och korroderande ämnen

– Utvärdering av kapselns långsiktiga integritet med avseende på korrosion 

och relevanta lastfall

– Riskanalysberäkningar – under vilka omständigheter kan kapslar fallera 

och vad blir konsekvenserna för människors hälsa och miljö

De korrosionsfrågor som lyfts av domstolen har bedömts utförligt 

av SSM inom ramen för beredning av prövningsärendet
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SSM:s yttrande som remissinstans till 

regeringen över kompletteringarna

SKB har i sin senaste komplettering väl underbyggt och förstärkt 

slutsatserna i det tekniska underlag som var tillgängligt under 

SSM:s beredning av tillståndsärendet

SKB har på ett tillförlitligt sätt visat att de utredda processerna har 

en liten påverkan på slutförvarets sammantagna skyddsförmåga

SSM finner därför ingen anledning att ändra sina tidigare 

ställningstaganden – att SKB:s föreslagna plats är lämplig och 

metoden genomförbar med avseende på förutsättningarna att 

uppfylla högt ställda krav på strålsäkerhet efter förslutning
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LOT-försöken



Några ord om LOT-försöken vid Äspö-

laboratoriet

En serie av fältexperiment, utformad för att i första hand studera buffertens 

utveckling under den ”termiska fasen”, alltså perioden direkt efter 

förslutning

SKB valde att inkludera ett antal kopparkuponger i experimentet för att 

kunna ge inblick i koppars utveckling under denna period

Miljöorganisationer samt forskare från KTH påstår att dessa experiment är 

avgörande för bedömning av kapselns beständighet – i synnerhet i frågan 

om korrosion orsakad av reaktion i rent syrgasfritt vatten

En bedömning av betydelsen av redan avslutade etapper i LOT gjordes i 

SSM:s granskning av tillståndsansökan

Frågan aktualiserades igen i höstas när det blev känd att SKB hade tagit 

upp två försökspaket 
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Faser i slutförvarets utveckling
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Tempererad period Glacial period
Postglacial 

period

Tid

Interna 
tillstånd

Externt 
tillstånd

Termisk fas

Återmättnadsfas

Initialtillstånd

Oxiderande fas

Gammastrålfält (kapselns utsida)
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SSM:s syn på LOT-försöken i sin granskning 

av SKB:s ansökan

Korrosion som skett i mindre omfattning i tidigare försökspaket kan i 

huvudsak tillskrivas följden av reaktion med kvarvarande syre under en 

initial fas. 

Syreexponering är svåruppskattad i fältförsök och mäts inte inom LOT. Inte 

möjligt att definiera den ”förväntade omfattningen” av korrosion orsakad av 

syre. 

Observerade korrosionsprodukter (kuprit Cu2O och paratakamit

Cu2(OH)3Cl) är dock konsekventa med korrosion med syre.

Samtidigt finns ingenting från den ganska omfattande uppsättning av 

laboratorieexperiment, vilka i motsats till LOT har genomförts under väl 

kontrollerade betingelser, som tyder på att korrosion orsakad av reaktion i 

rent syrgasfritt vatten bidrar till den korrosion som har observerats under 

tidigare faser av LOT.
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SSM:s nuvarande arbete med LOT

SSM kommer under hösten 2020 att genomföra en granskning av SKB:s 

kvalitetsarbete i samband med fältförsök vid Äspö-laboratoriet. Liknande 

arbete har genomförts vid tre tidigare tillfällen.

Granskningens syfte är att säkerställa att SKB:s kvalitetssäkring och 

kvalitetsarbete generellt runt experimenten uppfyller SSM:s krav.

Resultat från tidigare granskningar kommer att följas upp för att säkerställa 

att SKB arbetar med ständiga förbättringar, särskilt mot bakgrund av 

planerad fältverksamhet vid förläggningsplats i Forsmark.

SSM har för avsikt att kommentera SKB:s senaste resultat från LOT utifrån 

sin granskning av bolagets kvalitetsarbete samt myndighetens 

ställningstagande i sakfrågan.
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Tack för uppmärksamheten

Frågor?


