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Inledning

från SäkerhetsanalysDetta seminariumär rapport etten om av
slutförvaringen kämavfallet anordnades KASAMav som av -

råd för kämavfallsfrågor november 1997. SeminarietStatens i-
hölls Nyköping.i

underrubriken för specialisternaSeminariet hade "En ensamrätt
alla Bakgrunden tilleller angelägenhet för seminarieten oss var

Företrädare för berörts lokaliserings-de kommuneratt som av
för påtalat det svårt för den hararbetet slutförvar inteärett att som

uppfattning säker-specialistkunskaper bilda sigatt en egen om
den information tillheten vid slutförvaringen utifrån ståttsom
behov sådana redovisningarderas förfogande. tyder påDetta ett av

enbart avpassadedjupförvarets säkerhetsegenskaper inte ärsomav
sakkunskapför tillståndsgivande myndigheter med i ämnet.egen

lekmänRedovisningen skall också kunna förstås av som engagerar
utformning, lokalisering ochsig i frågor slutförvaringensom

därför första hand tillsäkerhet. riktade sig iSeminariet represen-
förför kommuner där förstudier pågårmedborgare i etttanter

eventuellt slutförvar för kämbränsle eller i kommuneranvänt som
förfrågan förstudier. antalEttöverväger representanterom

slutförvaring enligt aktuellifrågasätterorganisationer, nusom
planering, inbjöds också.

hälftendeltog och ca 35 stCa 65 i seminariet änmerpersoner
förstudierberördarepresenterade kommuner SKB:ssom var av

Öst-vid Malå, Nyköping, Oskarshamn ochtiden för seminariet
Avfallskedjan, Folk-hammar. olika miljöorganisationerFyra

kampanjen kärnvapen, och Miljöför-kärnkraft Greenpeacemot -
bundet representerade med deltagare.Jordens sinVänner varvar

Kämbränslehantering del-Kärnkraftindustrin Svensk AB, SKB



kärnkraft-myndigheterna Statensochmed fyratog personer
SSI medstrålskyddsinstitut,ochinspektion, SKI Statens sam-

samord-från NationelleochKASAMFrånmanlagt åtta personer.
Därtill fannskärnavfallsområdet deltogpå tretton personer.naren

och från Svenskakärnkraftindustrinfinskafrån denrepresentanter
kommunförbundet.

den kampanjbildrealistiskkommunernaFör att somavenge
hadeframträdandeblivitkommuneri vissaåtminstone mest arran-

och Greenpeacefram SKBförtdetta seminariumvidgörerna som
folkom-samband mediframstoddehuvudaktörer, så t.ex.som

vetenskapsjoumalisten PeterUnder ledningMalå.röstningen i av
seminariet.undernagelfors derasSylwan argument

föredragantalstruktureradevanligenSeminarier ettär somsom
tidbrukar finnasföredragEfter varjeoch ordning.iavlyssnas tur

dockhadetillfälleVid dettafrågor. arrangörernaför kortanågra
valtbehovdeltagarnasochkaraktär attmed tanke på ämnets -
diskus-ochföredragmellandessa proportionerradikalt påändra

presentationerkortarelativthöllsVid samtliga sessionersion.
dis-riklig tid förfannsinläggsådantefter varjeföredrag och en
lik-session,varjeslutettill detta. Idirekt anslutningkussion i av
förtidocksåfannsseminariet avsatthelaslutet gotti omavsom

diskussion.frågor ochytterligare
igivetvisåterspeglasseminariet ävenuppläggningDenna av

diskus-andelmycketdär upptasutrymmetstorrapporten, avaven
frånutskrifterredigeradesionsavsnitten. Dessa varsamtutgörs av

utfråg-karaktäreniblandharDiskussionenbandinspelning. aven
bl.a. SKB,förföreträdareställerdär deltagarnahearingning

öorganisationeroch milj väggen.myndigheter mot
i semina-deltogintede läsareläsbarheten förökaFör att som

förkortningdelvisochbearbetningspråklighar lättriet aven
redigering gjorts,ocksåharutsträckningskett. vissinläggen I en

undersammanhangbehandlas imöjligtfrågavissså ettatt omen
oftafrågaåterkommerDockdiskussionsavsnitt. sammasamma

diskussionernafall återgessådanaoch iolika sessionerunder flera
förekom.där deunder de sessioner



Till öppningssessionen hade Gunnar Bengtsson, generaldirek-
för Kemikalieinspektionentör och tidigare för Statens strål-

skyddsinstitut, inbjudits tala Riskhantering detöver iatt ämnet
moderna samhället Riskvärdering och riskjämförelser". före-I-
draget modell for hur kan försöka skaffapresenteras sigen man en
helhetsbild risker med olika hanteringar och hur försökerav man
begränsa dessa. Föredraget handlar inte speciellt kämavfallom

principielltutan och dessutomett angreppssätt sätterger mer
kämavfallsriskerna i perspektiv till del andra risker i samhället.en
Efter föredraget diskuterades bl.a. förhållandet mellan riskupple-
velse och kontroll respektive erfarenhet, mellan ochexperter
beslutsfattare mellan beslut och kunskap med särskild tonviktsamt
på situationer då beslut måste fattas på osäkert kunskapsunderlag.

Session hade1 rubriken Säkerhetsanalysen och dess förroll
medborgarna och innehöll föredrag.två Nils Rydell, iexpert
KASAM och tidigare överingenjör vid kämbränslenämnd,Statens
talade "Hur säkerhetsanalysöver ämnet och hur bedömergörs en

dess trovärdighet Valfrid Paulsson, ordf. deni lokalaman
arbetsgruppen i Malå, och tidigare generaldirektör för Naturvårds-
verket, behandlade "Säkerhetsfrågornas roll i samband med folk-
omröstningen i Malå".

diskussionenI efter Nils Rydells föredrag behandlades bl.a.
säkerhetsanalysen led i och behovet stegvissom en process av en
demonstrationsprocess frågan trovärdighet och tillitsamt om som

nödvändig del säkerhetsanalysen.en av
Tyngdpunkten diskussioneni efter Valfrid Paulssons föredrag

låg på den demokratiska innebörd, problem kring folk-processens
omröstning led i denna frågor kring olikaett samtsom process
aktörers roll i opinionsbildningen.

Session hade2 titeln "Vad kan egentligen hända i vår egen-
tid och i framtiden Under denna session tillfälle för Svenskgavs
Kämbränslehantering SKB forskningschefAB Tönisgenom
Papp och för Greenpeace kampanjledare Dima Litvinov attgenom .

sitt informationsmaterial från folkomröstningskam-presentera
panjen i Malå. Efter presentationer hölls utfrågningar, därresp.
informationsmaterialet kunde granskas och kritiseras. Som avslut-



generell diskussion kring sessio-höllssessionenning på en mer
inlägg Björnmed längre Dverstorp,inleddes etttema, avnens som

myndigheternas rollbeskrevkämkraftinspektion, bl.a.Statens som
Under densäkerhetsanalyserna.samband med granskningeni av

utsläppsgränserfrågorbehandladesföljande diskussionen som
förslagtill SSI:sdoskriterier i anslutningolika tidsperioder,under
förgenomskinlighet och insyntill föreskrifter behovet attsamt av

ochmyndigheterförtroendeklyfta relation tilliöverbrygga en
beslutsfattare.

antal frågor,kringgruppdiskussionerbestodSession 3 ettav
seminariets gång:utkristalliserats undersom

säker-meningsfullt drivaframtiden detlångt iinHur är att0
hetsanalysen
Är istället hop-dag ochvad kan ividet acceptabelt inte göraatt0

lös-bättrekommerteknikutvecklingframtida attatt ossgepas
ningar

belysasytterligarealternativfråganBehöver
Är tillför dosriktlinjemillisievert/årmeddet rimligt 0,01 som

bak-naturligadenslutförvar,frånkritisk närettgruppen
milli-ochmellan l 7kan varieragrundsstrålningen Sverigei

sievert/år
ochfråninformation SKBdåligt medochVad har varit bra0

frågankansäkerhetsanalysen Hur görasmyndigheterna kring
trovärdigmänniskaVadbegriplig gör en

redovisadesgmppdiskussionema rapportörerResultaten avav
frå-diskussion kringmedavslutadesoch sessionen gemensamen

Vad har Greenpeaceinte,förvaret ellerFörslutninggorna av
information.begripligför alternativ" och "Om

för allapådennaförhoppningKASAM:s ettDet rapportattär
säkerhetsana-kringfrågorskall belysaintresserade begripligt sätt

särskilttillfälle sighar vid dettaFöredragshållarna ansträngtlysen.
specialister.ickepublikbidrag tillför sinaatt en avanpassa

Övriga kompletterande frågorställafått möjlighetdeltagare har att
begripligaochtill rakamedverkatharoch diskussionsledaren att

möjligaste mån lämnats.besked i



Öppningssessionl

Öppningssessionen påhölls Nyköpings Som inledningteater. en
framfördes från från nyårsrevyninslag den lokala iettscenen
Nyköping, påanspelade slutförvaringämnet kärn-som av
kraftens avfall.

Välkomna till seminariet

Camilla Odhnoff, ordf, KASAM

Välkomna till KASAM och annorlunda Den jagett möte. scen som
står harpå fört fram många budskap. Statlig information med
gedigen präktighetsstämpel har förmodligen hört till undantagen.

oftareDesto har Strindbergs eller Moliéres ande svävat över
salongen, tolkad storheter foajén,vi i Lars Hans-möttav som en

Karin Kavli. Att teatertraditionen levande har just be-ärson, en
visats. Gisslet har inte förlorat sin spänst.

Teatern hålla spegel för verkligheten, ibland tillsägs upp en
skratt, ibland till tårar. Nån gång fastnar skrattet halsen ochi vi
tvingas tänka efter.

Utan all jämförelse har detta varit meningen med den föreställ-
ning KASAM bjuder spela med i under dagar.att tresom nu er

villOm ni skratta eller gråta eller och fundera slagsätta etter ner
får ni själva det bilderMen verkligheten villviavgöra. är ur som
visa.

Säkerhetsanalys slutförvaringen kämbränsle låteranväntav av
uppgift för högkvaliñcerad handläggare i statligtettsom en en
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ämbetsverk. Kunnig, saklig, fastpå grund baraintenoggrann, en
känd säkerhet också bedömd osäkerhet förväntas hanutanav av

stå. Sådana utmärkta finns i sinnevärlden. harNågra vipersoner
till och med här.

Ändå det verklighet vill lyfta fram.viär Denen annan som
kommunala vardagens, kaffeköns du vill.så folk stårDetom som
och det anförandetsista förklingat och den sistenärpratar om
debattören fått på sin kluriga fråga.svar

Då drar sig Kämkraftinspektion och Strålskyddsinstitut tillbaka,
då står Svensk Kämbränslehantering där med sina broschyrer, då

de kritiska motståndarnavässar argumenten.
Det den situationen vi vill fånga. SKB och Greenpeaceär som

skall tali och skrift få lägga fram sina inte oemotsagda.teser, men
Sylwan,Peter känd vetenskapsjoumalist, förhär ställa demär att

både med frågor och med talare kom-Ingenväggenmot egna era.
för övrigt gå fri för Och han skall biståPeters argusöga.attmer
alla komma till tals.attoss
För annorlunda perspektiv på verkligheten har viatt ettge oss

bett Gunnar Bengtsson komma hit. några år sedan han chefFör var
för Strålskyddsinstitutet och känd de få vågadesom en av som
ställa på myndighetssidan och svenska folkets frågorpåupp svara
efter Tjernobyl. leder han Kemikalieinspektionen knap-Nu som

lär något vilohem. intresse och kunskaperSitt sinapast vara om
risker och riskjämförelser har lovat delahan med oss.

Först och sist: Landshövding Holmberg, gladaHerr Bo är
du letat dig hit till denna kulturens pärla från ditt lands-över att

hövdingeresidens, de få detta land håller mänskligiett av som
skala. förBerätta ditt Sörmland, ljuvligt blicka överatt utoss om
från tågfönstret, och din hant-stad med spår textil- ochom av
verkstradition, anpassad till krav. kollegamoderna tidigEnnu

vilket arbete ligger bakom denna omvandling. Berättaanar som

Landshövding Holmberg glimtar från arbetetBo några igav
Södermanlands län, med bl.a. turistsatsningar, partnerskapsarbete
för skapa och uthålliga arbeten, utbyggnad den högreatt nya av
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utbildningen och utvecklingssatsningar stöd i de mångatarsom
fömämliga kultunniljöer finns i länet.som

Camilla Odhnoj"

Tack HolmbergBo lämnar ordet till SylwanNu jag Peter för in-
troduktion öppningssessionen.av

SylwanPeter

Jag vetenskapsjoumalist med förflutet radio ochpå ochär TVett
på vetenskapssidan Nyheter där skriverpå Dagens jag dåsenastnu

och då. jag också knuten till för FramtidsstudierMen Institutet iär
Stockholm, där arbetat flerajag i år.

Ämnet för introduktionspasset till tredagarsvårt seminarium är
risker och risksamhället. skrev för länge sedanJag i DN inte så om
hur vi upplever risker och hur risksamhället Med alla rim-ut.ser
liga mått lever vi riskfriare liv vad vi någonsin harmätt änett nu
levt, eller falli varje liv längre medellivslängdett som ger oss en

vi någonsin förr mänsklighetens historia har haft. Och ocksåiän
liv befriat från olyckor tidigare.någonsin Detärett än ärsom mer

också sjukdomsbefriat mänsklighetenvad någonsinänmer upp-
Ändålevt. harvi vi någonsin gjortänoroar oss mer

Om det finns två kategorier i samhället ärtror attman som mer
lyhörda för folkdjupetvad sig i andra, skulle det välrör änsom

marknadsförare kan till politikernaoch politiker. Då gåvara man
Åroch lyssna efter hur detta återspeglas riksdagsmotioner.i 1960
Århade allal 1% motioner på något med risk 1996sätt göra.attav

alltså 35 år gällde detta motionerna. Något30%ca senare av- -
har kommit i stället för de vardagliga risker, de vardagligaannat

faror och det vardagliga elände i första hand bondesamhälletsom
präglades sammanfattasDetta skulle, jag, kunna medtror treav.
ord: DIOXIN, och gäller alltså farorTJERNOBYL DOLLY Det
och risker ligger långt bort i tiden, diffusa och berör helaärsom
jordklotet. finnsDet sociologer hart.o.m. myntatsom
RISKSAMHÄLLET övergripande förbegrepp hur viettsom
upplever vårt samhälle.



12

kväll harI vi nöjet föredragshållareatt presentera en som mer
kanske någon land har överblicki vårt åtminstone tvåän annan av
de viktigaste områdena risksamhället. börjar bådai påDe K,av

nämligen kämkraftriskema och kemikalieriskema. Gunnar
Bengtsson chef för det verkligen begav sig och harSSI närvar nu
hand Kemikalieinspektionen. för hur risk-Berättaom nu oss om
samhället utser

Riskhantering moderna samhälleti det -

Riskvärdering ämförelseroch riskj

KemikalieinspektionenGunnar Gen. dir.,Bengtsson,

försöka slags helhetsbildskall tala risker och någotJag geom
försöker begränsakring hur bedömer risker och hur manman

idéer och begrepp,dessa. kommer handla mycketDet att om
sådant kan redskap den kommande diskussionen.isom vara

skall börja beslutsmodell,Jag med att presentera som seren
mycket till kommer ganska myckettjusig och jag sist att taut som
avstånd ifrån den för den skall hjälpaFigur 1.1, jag visar attmen

kommertill strukturera frågorna och saker på plats. Jagsätta attatt
det alltidutgå ifrån diskuterar risker, så gör nästannäratt manman

beslut skalli samband med det något slags Jagär tas.att som
dettakanske vill förhålla risk ochmig till viss säga ärattt.ex.en

vill åtgärda det på någotinget bryr mig eller också jagjagsom om,
beslut bru-sluta dricka mjölk eller fisk exempelvis. Mensätt, äta

Vadkar det fråga och då det fruktbart tänka sig: ärär attvara om
det för slags beslut aktuelltärsom

dåhur beslutsgångenSkall systematiskt reda ut ut,serman
börjar antal alternativ A, C Figurmed B,sättaatt ettman upp

innebär1.1. Ofta finns det nollaltemativ, vilket inteattett man
låter allting fort-alls. Beslutetnågot kangör även att manvara

konsekvenser dessaförut. granskar de olikaSåsätta somsom man
risker ochalternativ kan få. kan gälla kostnader, NärDet nytta.

fara detskall bena behöver vilken slagsriskerna,ut vetaman man
skallfarde, inneboende faror vipå vilka de är,är ärsom som
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faror och hurexponerad för dessadiskutera. mycketHur är man
olika slags faror ochkombinationkan beskriva denna avman

riskkarakteriseringexponeringar i en

C--Beslutsalternativ B,A,

Konsekvenstanavlys

Utvärdering
omprövning

ll Väg;1in g
l4% BêSlutii

1.1Figur

för-vidare ochockså fylld, kanfått denNär rutan manman .
skall de olika in-fått fram.information Hursöka denväga man

dockglömmerbeslutar Manfaktorerna Sedangående vägas man.
brukar alltid såslutgiltiga.sällan Detofta, beslut mycket äratt vara

modifieradenågotkanbesluten kan utvärderas, sättaatt uppman
fattarsällanvända.beslutsaltemativ och köra Det är manen ny

beslut.riktigt slutgiltiga
1.1,modell visas iFigurdentänker jag igenomNu ta somer

modellen.och behandla del i taget aven
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Lågaktivt avfall tipptill
Tillåts0 till Forsmark-
TillåtsAA kommunal tipp

Vem beslutar: kommunen

eller central myndighetUtvärdering
omprövning

Vägning

Figur 1.2

1.2.Figurbeslutsaltemativskall illustrera begreppetJag nu
till såavfall tipp,lågalctivtdet gällde kommunalt beslutOm ett om

det fårnej,kommunenskulle nollalternativet kunna sägerattvara
avfalletalternativetförmodligendeponeras här. Då blirinte att

Även förkraftverket.vidskickas till Forsmark eller deponeras
utredas. Tillåtersaker måstenollalternativet finns det alltså som

vilkaigenomså måstekommunen deponering på tippen, man
analysmedföra. dennaskulle Hurkonsekvenser sådan tillståndett

Är det kom-beslutsfattaren.beror till del på ärut, vem somser en
detsakriktigtbeslutar så det inte ärär som omsammamunen som

myndighet beslutar.en som
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Vi analysen och börjar med titta på kostnadernain i attger oss
Figur 1.3. Kostnaderna viktiga diskutera inför alla beslut.är att
Alla ändliga och det gäller hushålla medär attresurser resurserna.

Kostnadsanalys
CBeslutsalternativ A, B,

Sökandens kostnader0

kr/förlorat200 0000Konsekvensanalys
levnadsår

intrångför iKostnader0

miljönärboendesUtvärdering
omprövning

tjänarbetalarVem vem0 -

Figur 1.3

eventuell depo-det gäller beslutOm kommunaltt.ex. ett om ennu
kostnaderlågaktivt finns detnering avfall på tippen, så t.ex.av

miljö-kostnader för olikasökanden har och det kan finnassom
för försöka få kläm påeffekter olika slag. finns metoderDet attav

skaffatkostnader har sigför miljöeffekter. På hälsosidan t.ex.man
före-för det lönttumregler hur mycket hälsoeffekter är attsom

bygga, skall lägga ned fördvs. hur mycket attpengar man
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förebygga viss hälsoeffekt. För något år sedan gjorde prof.en
Lennart Sjöberg på Handelshögskolan och hans assistenteren av

genomgång vad kom fram tillDe 200 000satsar. atten av man
kronor förlorat levnadsår ganska vanlig Oftasatsning.är ärper en
satsningen mindre så inom medicinen och betydligt inomän större

del teknikområden. kan diskuteraMan de kostnader deten som
innebär deintrång i närboendes miljö. kanMangöratt man
försöka värdera detta på olika Vilka berörda, tjänar,sätt. är vem

förlorarvem

Kritiska effekterFaroanalys:
Kommunal tippBeslutsalternativ A, B, Cr-

Kroppsskador: Cancer:
strålning,transporter,

deponering, bensen,
Konsekvensanalys

Utvärdering
Försurningxponerinomprövning g

Forsmark
Kroppsskador: Cancer:Karaktär

strålning,transporter,
deponering, bensen,

Vägning

Sjölevande Försurning
organismer
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Så kommer vi in på risk och hanteringen denna. Då fårav man
börja med vad det fråga föratt farorär Figur 1.4. Vad ärse om
det för några kritiska effekter kan tänka sig Dessasom man
effekter kan mycket olika i de olika beslutsaltemativen.ut Tarse

igen exemplet med den kommunala tippen, kanskeså situa-man
tionen blir ja, så fåratt säger till tippentransporterom man man
och hantering materialet där i samband med deponeringen,av
hantering kollin med risk för skador.tunga kanDet utsläppav vara

radioaktiva leder tillämnen strålning, det kanav ävensom men
till tippen leder tilltransporter utsläpp farliga kol-vara som av

båda fallenIväten. utsläpp kan effekt, kanav cancer vara en som
uppkomma. Transporterna kan vidare leda till försumingseffekter.
Det i mycket frågeställningarär kommer in närsamma som man
skall bedöma deponering i Forsmark, med olika tyngd.en men
Skall köra till Forsmark med Sigyn, tillkommer på-ävenman en
verkan på sjömiljön. Detta, inte klart för sig vilkaatt görman
effekter diskuterar och de viktiga, källa tillär ärsom man som en
mycket missförstånd. Om någon passionerat intresseradär på-av
verkan på sjölevande organismer, medan intres-ären annan mera
serad försurning, så lätt förbi varandra,pratar detav närman
gäller beslutsaltemativen. Detta mycket vanligt.är
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zCBeslutsalternativ A, B,-b

dos-verkan
Konsekvensanalys

skadadeProcent

Utvärdering
omprövning

100

Dos

1.5Figur

klarthamåstefarorna,olikadediskuteraskallNär manman
funktionfarligheteninneboende ärdenhur avför sig somstor

skadadeblirmånga1.5. Hur procentFigur somexponeringen
missför-hel delförplatsocksåfinnsdosen Härfunktion enav

Dessaamalgamdebatten.exempel på ib1.a.jagstånd, vilket sett
litenmycketbetydervilkettröskel, atthasamband kan ex-enen

organskador Enpå t.ex.ofarlig,ponering organ-är man serom
doslågmycketviduppkommaintekvicksilver kanfrånskada en
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kvicksilver. Men det gäller cancerrisker ocht.ex. hel delav om en
andra subtila långsiktiga risker, så ofta sambandenär rätlinjiga,
vilket betyder mycket liten exponering ändå betyderatt vissen en
liten risk. iHar inte klart för sig detta, den mycketäven lillaattman
exponeringen kan betyda risk, kan lätt förbiprataen man
varandra.

Beslutsalternativ- A, B, C

KällorKonsekvensanalys 0

Spridningsmönster LCA0

Vilka populationer0Utvärdering
omprövning Tid Rum0

Olyckor Utsläppsfraktion:0

kärnkraft 0,000 000 01:

bekämpningsmedel: 1:

När har inhämtat vad den samlade forskningen sägerman om
de inneboende farlighetema, kan kombinera detta med hurman
mycket exponering har deti aktuella fallet, den lokalat.ex.man
tippen. Då får efter Figur 1.6 vad det finns för källor tillman se
farligheterna, hur spridningen hur det lång tidut, överser ser
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och ganska komplicerade analyser.långt bort i kräverDetrummet.
livscykelanalyser LCA,verktyg används alltmer s.k.Ett ärsom

samband meddär försöker reda vad händer i mångapåtaman som
produkt, vid olika exponeringar påolika led i användningen enav

analyserolika bort tiden.avstånd och långt i Den görssortens som
blirVilka detsjälvklarhet, det gäller strålning. ärnär somen

Olyckoma harsammanhangetberörda det med olyckor iHur är
väl inneslutet detberoende på hurmycket olika betydelse pass

ofta mycket farligafarliga Bekämpningsmedel, ärär.ämnet som
till spelar då intecancerframkallande, skall miljön 100%. Detiut

ytterligare iskulle få 10%så roll vid olycka utstor om man en
innehållna sådäremotmiljön. Kärnkraftens radioaktiva ärämnen

hundramiljondel innehållet inormalfallet ungefäriatt aven
iskulle kommareaktorn går det plötsligtOm ut procentut. en

mängden.ökning den utsläpptastället, blir detså aven enorm
betydelsefulla.Olyckor blir då mycket

CBeslutsalternativ A, B,

Riskkaraktärisering
Konsekvensanalys

Exponeringsanalys +0Kostnad
faroanalys

Utvärdering
Osäkerhetsanalys,omprövning 0

grundvattenföroreningt.ex.

for riskenVem utsätts0

Figur 7
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När har fått fram farorna och exponeringama, så fårman man
försöka ställa detta och börja titta på vad den samladesamman
bilden blir Figur 1.7. Vilka osäkerheter har man En osäkerhet

kommer igen i många sammanhang både vad gäller kemika-som
lier och radioaktivitet, vad händer med grundvattnet.är Visom
fick exempel vid tunnelarbetena i Hallandsås, där det plötsligtett
visade sig inte hade tänkt på grundvattnet och därföratt man
gjorde allvarligt misstag. Grundvattnet alltid mycketett känsligtär
och det krävs dyra ingrepp för rädda grundvattnet. finnsDetatt

andra osäkerheter. föräven Vem riskerna viktigtutsätts är attsom
klart, inför den politiska bedömninggöra så småningomsom man

skall göra.

Beslutsalternativ B, CA,

Nyttoanalys
Konsekvensanalys

Sysselsättning0

Affársmöjlighet0
Utvärdering
omprövning Vem drar nyttan0

Figur 1.8



deponeringi modellen gäller Figur 1.8. EnNästa nyttanruta
lokalt, vilketpå tippen kanske sysselsättning Denär nytta.enger

tillåta deponeringkanske affärsmöjligheter. kanske kanManger
diskuterafrån härandra kommuner också. måsteMan även vem

får proble-med detdet drar och jämföra ärär nytta somvemsom
men.

IndividensVägning:
CBeslutsalternativ A, B,-

riskupplevelse svag

Konsekvensanalys

Utvärdering
omprövning

Livsstil0Karaktär

Naturo

rollMyndighetens
medvetenhetSkapa0

rådGe0

tredjeSkydda parto

1.9Figur

kanutredningsmaterial, såsamlat allt dettaNär på sig manman
gällerdet detbörja efter betyder. Närvad detta Hur vägertungtse

styckendet finns tvåskall klarVägning risker, över attav man vara
de individergrundaltemativ, där det innebär övervägeratt somena



23

beslutet kan ha väldigt stark riskupplevelse och det andra inne-en
bär de kan ha mycket riskupplevelse.att Den snälla fis-en svag
ken i Figur 1.9 symboliserar den riskupplevelsen. Mansvaga upp-
fattar risker hänger med livsstil t.ex. rökningt.ex. som samman
och solbad ofarliga. Risker hänger med naturensom som samman
t.ex. murklor och radon uppfattas också ofarliga. Detta trotssom

murklor mycket giftiga och radon mycket farligt i högaatt är är
koncentrationer. Upplevelsen risken behöver alltså alltidinteav

med de faktiska förhållandena. finns två besluts-stämma Det
fattare, den enskilda individen beslutar utifrån sin risk-som egen
upplevelse, och samhället försökamåste hitta något slagssom
medelvärde olika individers riskupplevelse utgå ifrån. Myn-attav
digheterna, för samhället, behöver då dennairepresentantsom
situation ha rollen skapa medvetenhet. villMan inte folk iatt att

utsträckning skall dö murklor och därför försöker in-stor av man
formera murklor faktiskt farliga. Detta mycketäratt ärom en van-
lig situation för myndigheterna, försöker skapa medveten-att man
het. Solstrålning farligt, radon farligt. Myndigheten behöverär är
då råd hur skyddar sig. Och myndigheten kanäven ge om man
behöva till tredje skyddas. barn, borFör iatt part t.ex. ettse som
radonhus och föräldrar harinte någon vidare stark riskupp-vars
levelse, kanskemåste myndigheterna skyddapå sig barnen,ta att

kräva åtgärder radonet huset.i mycketDettaatt ärmotgenom
grannlaga och mycket kontroversiellt.

andraDen extremsituationen individen har mycketär att en
stark riskupplevelse, visad haj i Figur starka1.10. Densom en
riskupplevelsen kopplad till lång rad faktorer. finns listorDetär en
på dussintals sådana faktorer, något ofrivilligt,är ärt.ex. att nytt,
har dimension katastrof något och plötsligt, omtalasstortav
mycket i massmedia Då kan myndighetens roll iställetm.m. vara

skapa perspektiv. orimligt riskupplevelseHar ochatt storman en
vill lägga väldigt mycket på avskaffa den aktuellaattresurser
risken, så undandrar från kanske skulleannatman resurser som
innebära bättre användning. Myndigheten kan bistå atten genom
skapa perspektiv. försökaMan kan lösa de problem för-ärsom
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behövafall tredjedetta kanriskerna och iknippade med partäven
fisk-det gällerförsökerLivsmedelsverketskyddas. närt.ex.,

Vägning: Individens
B, CBeslutsalternativ A,-b

riskupplevelse stark

Konsekvensanalys Tv

Utvärdering
omprövning Nya risker0

Ofrivilliga0

Katastrof0

Omtalade i media0 ...osv

Myndighetens roll

Skapa perspektiv0

Lösa problem0

Skydda tredje part0
1.10Figur

mednyttigtmycketfinns sådet ärkonsumtion, säga att som
goda fetterdesssigtillgodogördet ingetfisken, så gör att man

kvicksilver.ellercesiumlåga halterden innehåller sägäven avom
medexempelnågravillperspektiv jagVad gäller frågan geom

känslaliteförexempletförstaavfall.till Det är attanknytning ge
radioaktivamängderavfall och ämnenför olikade somav

naturligthandlarstaplarförstförekommer. Här är tre omsom
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förekommande mängder radioaktiva Figur 1.11. Ska-ämnenav
lan kraftigt komprimerad s.k. logaritmiskär skala, deten men-
spelar inte så roll för förståelsen vad det handlarstor om om.
Radioaktiva finns iämnen Ni har allarunt naturen. tusen-om oss
tals becquerel Bq i luftVäxter, och mjukvävnad innehållerer.

till 100 kg.Bq Om bränner sådana här radioaktivaupp ca per man
material, kanså koncentrera halten radioaktiva Dåärrmen.man av

Aktivitet, becquerellkg

1E+14
1E+13
1E+12
1E+11
1E+10
1E+09
1E+0B
1E+01
1E+06
100000
10000
1000
100
10
1

. O å E .. ..5f, e Eäo .x xE ., D3 Di:x Ca O |:X Ei 3O r 35:c : 5; 15gBsFigur 1.11-

kan den öka med faktor kolaska.100, i Kolaskant.ex.en som
måste också hand. Ibland har koncentrerattas naturen ytter-om
ligare, där finnsdet uranmalm eller där det finnst.ex. torv, som
innehåller naturligt radioaktiva kanDär ha ytterligareämnen. man
högre halter. Radioaktiva förekommer alltså i iämnen naturen en
mycket skiftande skala. skaparDessutom vi människor radio-nya
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avfall föl-använder och kan och deaktiva viämnen som gesom
människans aktiviteter. Vi kan intejande staplarna handlar om

då skulle ni och jag behövareglera hur små halter helst, t.ex.som
avfalldiskuterat vilketradioaktivt avfall. Närhanteras mansom

alltså tydligtofta Bq/kgbehöver reglera har 1000 nämnts,man
hundra gångerfinns djur och Kommervad i växter.över mansom

kräver tillstånd förkraftigthögre vill reglera såpass att manman
behöver olika indivi-intedet radioaktiva Detämnet. som man

radioaktivahögre de naturligttillstånd för kan ligga liteduella än
avfall liggerhärad. Lågaktivtfortfarande i sammaämnena men

kanmåttligt problem,till.också den kanten Dettaåt är stora man
avfall,till medelaktivt då gårdäremotKommersäga. manman

avfallethögaktivafinns Detklart den nivå i äröver naturen.som
medelaktiva, så detdetgånger starkaremiljon är1 än super-ca

farligarefarligt, mycketfarligt. har något änviHär är extremtsom
avfalletlågaktivapå Detkan i ärnågot stöta naturen.som man

oskyldigt.relativt

tonlåravfall,Svenskt

000500färgmetaller,Olja,

Lås-4000Cyanid
aktivt

F

Hügaktivt
300

1.12Figur
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Ett perspektiv kanannat betrakta vilkaattman mäng-genom
der det fråganär Figur 1.12 visar två fotbollsplaner med mål.om.
På dessa det upplagt avfallär olika slag. På den planen lig-av ena

måttligt farligt avfall olja, metaller, färger,ger vilka visom av
producerar 500 000 âret. På den andraton planen ligger sådantom

betydligt farligare.är Cyanidema 4som 000utgör PCB,ton.ca
gör ansträngningar kratsastora fogarsom man i hus,attnu ut ur

där det ligger och läcker, 30utgör år. lågaktivaDettonca per
avfallet ungefärär mängd det cyanidhaltiga avfalletsamma som
några år. Det högaktivatusen ton avfallet ungefärär tiodelenper
så mycket. Men alltihop relativt hanterbaraär mängder om man
jämför med fotbollsplanen.

Vägning:Beslutsalternativ A, B, C

Tolerabel individrisk
Konsekvensanalys

Livstidsrisk

%
Utvärdering
omprövning

Oacceptabel

1-10

Tolerabel

0,1-1

Oreglerad

0,001-0,1
Ointressant

Figur 1.13
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hafarligheten, kanskall vägningar ävenNär göra manavman
farligheter,utbildats för vissatumreglerglädje påatt somseav

Beträffande risken1.13.brukar Figur attacceptera mansom man
ofta mycketsåunder livstiden,drabbas ärt.ex. mancancerav

fåtalliggerdensådan riskåtgärda överangelägen ettatt omen
påoacceptabelt ochDå det satsar storaärprocent. resurserman

den ointres-såbråkdelar ärrisken på smådetta. Ligger procent,av
tänkerdetta.reglera Manbryr sig inteoch attsant, ens omman

närhetenikommaden börjardet.inte på När pro-av enuppens
Dåordentligt.fundera sägerdå börjarlivstidsrisk,cent man

%cancerriskLivstids
YrkesgränsAAllmänhet

10- Akrylnitril
Strålning

Storstadsluft
Dikloretan

1 Akrylamid- -
Strålning

Arsenik

0,1-- Anilin

Tabell 1.14
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någon det här skall vi reglera,att detta skall vi litesatsanog nog
på, medan någon det inte löntsägerresurser att är göraattannan

något åt detta. Väldigt mycket samhällsdebatten på dettaav
område handlar risker, där livstidsrisken ligger mellan någonom
promille och någon kanDetta illustreras medprocent. några
exempel på hur hanterar just cancerrisker Figur 1.14.man
Akrylamid de aktuellaett ämnen vid arbetena ivar av som var
Hallandsås. Den yrkesgräns finns för akrylamid motsvararsom en
livstidsrisk ungefär l Det inte så få cancerframkal-ärprocent.
lande fårämnen för i arbetslivetutsättas till någonsom man upp

Det finns högre värden. Akrylnitrilprocent. ligger orimligtnästan
högt. Det mycket vanligtär med lägre gränsvärdenäven mot-som

lägre risker för bl.a. beroende på det kansvarar attcancer, vara
Ämnet kanannat över. allergiframkallandetar ellert.ex.som vara

explosivt. Anilin exempel påär sådantett ganskaämne,ett ärsom
cancerframkallande.svagt Arsenik lite starkare cancerfram-är

kallande och dikloretan ytterligare lite starkare. Strålning ligger på
denna skala förhållandevis högt. Samtidigt skall kanske tänkaman
på detta sammanlagt för allaatt är slags strålning, medan gräns-
värdena för kemikalier varje enskild kemikalie. När det gäl-avser
ler allmänheten och cancerrisker har jag tagit exempel med stor-
stadsluft. Man det i storleksordningentror är 1 000 cancerfallatt

år orsakas luftföroreningar i de svenska storstäderna.per som av
Detta några livstidsrisk förmotsvarar hos demprocents cancer

bor i storstäder på grund luften där. Strålningsgränsen försom av
allmänheten livsrisk ligger bitmotsvarar under procent-en som en
nivån. Strålning alltså reglerat ganskaär starkt, jämfört med vad
faktiskt för från uteluften.utsätts

Jämförelser dessa skall naturligtvis medtas storasom nypor
salt. Perspektivet vad viktigtavgör och inte viktigt.ärman anser
Man finner aldrig jämförelser hundraprocentigt rimliga,ärsom

kan alltidutan Jämförelser med rökningargumentera. ärman t.ex.
svåra för den inte röker.att braacceptera Det försökaär attsom
hitta jämförelser, måste klar den dis-över attmen man vara man
kuterar med kanske inte just den jämförelsen. Kanskeaccepterar
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sigdiskuteramåsterelevant. Mandåjämförelse är meren annan
fram.

osäkerhetochBeslutCBeslutsalternativ A, B,

EnighetKonsekvensanalys
IN

TekniskForsk-a,
Utvärdering lösningsmá beslut
omprövning

Karaktär

1.15Figur

längreintebeslutet,obehagligadettillframkommer viSå som Åallt. De ärvi inteviDå inseruppskjutas. vetkan att po-somav er
mycketmellanväldigthamåstebeslutsfattarelitiska vet att man

kun-fullständigahar deninteochpekfingretoch atttummen man
Dåbehöva.skulleegentligen ärfaktorer,allaskap mansomom

1.15Figuruppställning överdennatänka påanvändbartdet att
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hur hanterar olika slags osäkerhet. Det finnsman osäkerheten om
vad vill åstadkomma. Hur skall samhälletman ut Vad detärse

viktigtär Vad välfärd förärsom t.ex. En osäkerhetoss
beträffande målen kan alltså ha. Men kan haävenman man en
osäkerhet kunskapsläget. Man inte riktigtom vet t.ex. hur
cancerfarligt visstett Omämne befinnerär. sig i den bästaman av
världar, då är vadöverens vill åstadkomma ochman om man man
har kunskapen, då detär Då hargrönt. möjligheten räknaattman
sig fram till teknisk lösning innebären t.ex. att sättersom man upp
lagom mycket barriärer. Om är inriktningenman oense om men
har kunskapen, då det naturligaär försökeratt snackaattman
ihop sig. Man försöker hitta majoritet, kompromissar ochen man
på det hamnarsättet i slags enighet. Omett inte harman man
någon oenighetstor vill kommavart däremot harom man men en
osäker kunskap, så den naturligaär försökervägen skaffaatt man
sig bättre kunskap. Man forskar, och medan forskar så fattarman

inte beslut så sinaatt möjligheter.uttömmerman Man forskarman
och fattar beslut i små och hamnar såsteg småningom i rutan
Teknisk lösning i Figur 1.15.

Det ni har diskutera vid dettaatt seminarium liggersom inog
Ödmjukden besvärliga process", därrutan osäkerärman om en

konsekvenser och inte huröverens villmassa ha det. Enom man
del vill ha småskaligt kretsloppssamhälleett och andra vill ha ett
storskaligt kretsloppssamhälle Dent.ex. väg då kansom man
rekommendera försökerär lyssnaatt på varandra. Man förman en
diskussion, klarär detta besvärligtöver ochatt är här gårman att
det inte diktera, här går detatt inte komma framatt attgenom man
med forskning hittar de slutliga Man måste lyssnaargumenten. på
varandra och försöka komma fram till någon förståelse. Detsorts

mycket detär hela kring platsvalet bl.a. handlarsom processen
om.

Till sist mitt avståndstagande från modellen Figur 1.16. När
fattat sitt beslut kanså alltid det.man Hur välomprövaman

har förseglatän avfallet, så går det hämtaman igen.att Ingetupp
riktigt oåterkalleligtär vad gäller de dragen. dennaI besluts-stora

gången, särskilt det gäller kompliceradenär beslut, fungerarmer
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modellen antyder. ioch ned, Detdet inte så här rakt ärsomupp
på någonPlötsligt kommerpraktiken enda härva. mansnarare en

B, CBeslutsalternativ A,-b

Konsekvensanalys enda härvaEn
aroanaly-l

xponeriu;

Karaktär

1.16Figur

villkedjantidigare iinformation frånytterligare bit steg mansom
det medLikadantbeslutsunderlaget.på och in i ärigen ta po-se

tillfäl-ochmöjligheterberoendemycketlitiska beslut, är avsom
såmycket rättframdenna modellligheter. inte ärTro utatt som ser

härvigt ochochmycket "surrigträttfram i verkligheten. Det är
medförsökaanledningdestodet det pratastörre attgör äratt

hurivarandra och komma är,överens manprocessen manom var
har förstått vad på gång.ärsom
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fårDetta bli mitt ord på inför de diskussioner harnivägen
framför vid detta seminarium.er

Diskussion

SylwanPeter

Tack Gunnar Bengtsson skallDetta seminarium i dagartrevara
och ovanligt förtid diskussion med föredragshållama,gottger om

för50 minuter fråganärmast Gunnar Bengtsson. Jagatt utnu ca
börjar med fråga dig riskupplevelsen. hadeDu där antalatt ettom
punkter, bl.a. ha kontrol1.att Låt på Figur i före-1.10oss se
draget. Var i bilden hamnar kämavfallet det påBeror om man
frågar dig eller någon annan

Gunnar Bengtsson

viktigEn dimension det handlar något Radioaktivaär att nytt.om
har käntinte till så länge och fortfarande de flestaämnen ärman

ganska obekanta med vad fördet något. kommer någotDetär som
skall ligga i min kommun och det känns ganska ofrivilligt. Det är
därtill ganska omskrivet i massmedia, lokalt. kaninte minst Man
uppleva det finns katastrofdimension det, därföri hög-att atten
aktivt avfall mycket koncentrerat. pekade förut riskenJag påär att
för olyckor blir väldigt markant, den farliga substansennär är
mycket väl innesluten. Och naturligtvis också många andra fakto-

jag inte tarrer som nu upp.

Peter Sylwan

Är möjligheten till kontroll central för riskupplevelsen Och bety-
der det i fallså mindre kontroll hasig situatio-att övertrorman

desto farligare upplever dennen, man

Gunnar Bengtsson

detJa, finns samband mellan möjligheten till kontroll och risk-ett
upplevelse. Granskar bilförare skattar hur bra de själva ärman som

218-5830
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bilförare och hur bra andra det genomgående såär, är attsom
medelvärdet själv mycket bättreför hur skattar sig är än vär-man
det för hur förarna. Och det hängerskattar de andra jagtrorman

kontroll mindremed själv har situationen. Juöverattsamman man
kontroll, desto farligare upplevs situation.en

Peter Sylwan

detta kämavfallet EftersomHar någon bäring på stopparman ner
kontroll längre, och det kan upplevasdet i berget harså ingenman

jättefarligtsom

Gunnar Bengtsson

finns mycket bättre jagföreställer det, detJag mig änexpertermen
på detta här salen.i

Är erfarenhetsrelateradriskupplevelsen

Carlsson, Oskarshamns kommunTorsten

till den risk-relationvill ställa för detta seminarium iJag ämnet
dagli-där detSveriges kommuner,upplevelse finns i fyra avsom

kämtekniskhögteknologiskbedrivs energiproduktion genomgen
medförtrognaverksamhet, människor allmäntdär ärsett en pro-
och kunskapteknik, kompetensduktion ställer krav påstorasom
det uppstårklart medvetetoch där det svenska samhället är attom

Östhammars,hand. tänker påavfall skall Jagett tassom om
Kävlinge kommuner.Oskarshamns, Varbergs och

betraktasanvända bränslet,hur detVår diskussion gäller som
dettahar någotavfall, skall hand. Ingen sagttas meromsom om
villuppfattning vadindustrin har klar göra.än manomsom en

kanindustrins förslag tjänaockså uttalatRegeringen har att som
fråga tilldå ställa Gunnar Bengtsson.huvudspår. villJagett en

gällerriskpotentialema, denuppfattar olikaHur du de två som
upplevergäller avfalletkämkraftproduktionen och den Jagsom
allahandlar avfallet,den diskussionen dagi vetatt stora somom
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det du belysa detta förhållande till det duuppstår. Kan iatt som
i ditt föredragtog upp

Gunnar Bengtsson

Det inte debatt besluten kämkraftsutbyggnadenmycket närvar om
det fanns säkert bekymrade då och hademångatogs, men som var

stark riskupplevelse. sedan har fått erfarenhet.Men Det åren man
inte längre kärnkraften kärnkraftkommunerna.något med inytt

har börjat vid den finns. har påMan vänja sig Manatt sett att
kärnkraftverken arbetar och bekanta och har insett attmangrannar
den verksamheten drar skattepengar till kommunen. Verksam-in
heten har uttalad karaktär ofrivillighet.kanske inte längre så aven

och detMan har erfarenhet det inte har hänt någonting,att ver-av
kar kämkraftendärför katastrofalt. Massmediadebatteninte så om

finns,kanske också lite annorlunda dessa kommuner.just i Detär
kan harjag tänka rad faktorer erfarenhetenmig, gör atten som
medfört riskupplevelsen minskat. Vilkethar är värstatt som -
avfall eller skall någotlcraftproduktion jag inte jag sägatror om-
här

SylwanPeter

Norrmalmstorgsdrama-syndromet. NiDet du beskriver liknarsom
innebär lever så sinminns kanske det uttrycket, näraattsom man

kidnappare ofarlig. det harbetraktar honom Menatt somman
med siginte med ökad kunskap göra, vantatt utan att mansnarare

vid förhållandena.

Gunnar Bengtsson

Sjöbergstudier,Fast inte bara det har gjorts LennartDet t.ex. av
har studerat folk arbetar inompå Handelshögskolan. Han som

kunskap.kämkraftindustrin riskupplevelser förhållande tilloch i
uppfattarfinns något, såDet ändå samband. Vetett man mer om

det har personliginte lika farligt. Så detta vissattman man ensom
erfarenhet någon kosmetikaeffekt.inteär
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Peter Sylwan

det finnsMen också spännande studier vi all-visar irätt attsom
mänhet föreställer först kommer kunskapen och sedanattoss
kommer värderingarna, dvs. bara får tillfälle informeraattom man
tillräckligt mycket, kommer folk fatta förnuftiga beslut.så att

drömsitsen för Studier dockDetta alla visarär ävenexperter.
det kan kommer värderingarna ochprecis Förstatt tvärtom.vara

sedan kommer kunskapen. skaffar sig de kunskaper be-Man man
höver för bekräfta föreställningar. inte så roligtsina Det äratt

höra för dem verksansvariga ochatt är experter.av er som

Gunnar Bengtsson

ochmed informationskampanjJag inte kantror att utman en
ocksåskall informera inte Vi måstevisäga vet.att vet ersom som

föra de tidigare talade kanin dimensioner jag Jag ta ettsom om.
kraftledningar. har varitexempel gäller magnetfält från Detsom

orsaka leukemi hos bam.mycket diskussion dessa kan Män-om
niskor har försökt informerahar varit mycket oroliga. Man om
forskningsläget fråga fall på 25 år ioch det kan ettsagt att vara om
hela oroliga har inte varitlandet många dem varitMen somosv. av

iställetoroliga för leukemirisken kanskeden gäller utanruta som
infor-för den fastighetsvärdet. Håller på ochgällerruta mansom
folkfastighetsvärdetleukemiriskema, det ärnär är sommerar om
samtal,bekymrade Därför behövs dialog,för, då inte.möts man

och skallordentlig kommunikation med dem berörs varasom som
med fatta gäller risker.och beslutett som

kunskapRelationen mellan beslut och

Rolf Sandström, KASAM

spännandemycket ochGunnar har intressantBengtsson visat en
gällerskall diskutera här. detöversiktlig modell det vi Närav som

frågarisker kämavfall, påpekade du det någotmed är nytt,att om
katastrofdet kan leda till ochofrivilligt, det möjligtvisär attatt att



37

det omskrivet media. andra verkliga elleri Ser påär poten-man
tiella miljörisker, ungefär densamma.situationen Praktisktär taget
varje miljöproblem kan karakteriseras detta Därmedväl på sätt.
skulle varje miljöfråga automatiskt bli något ganska svårbehandlat.

Gunnar Bengtsson

det. finns andraJag inte den varianten jagDet äventror som
pekade och livsstilsrisker,på, detta med naturliga riskert.ex. som
inte särskilt bekymmersamma. Radon har tid på SSIvi på minär
fått kämpa för problem, solstrålningmycket få erkänt ettatt som
likaså. tycker det läggaDet inte många är värtär attatt pengarsom

sådant giftbildning utsädepå orsakar isom svampangrepp, som
murkloreller vanliga giftsvampar finns it.ex., ute naturen,som

uppfattar väl-Så det finns ganska mycket intet.ex. som man som
digt farligt. finns företeelser, de inteså många olikaDet även om

så problemkomplex.är stora

SylwanPeter

samhällsbeslutVad ligger frågan fler och fler dei välär attsom av
beroendeskall fattas lösa och viktiga problemför äratt storasom

dekunskapsfront ligger långt framförvetenskap ochav en somen
genteknikfrå-människor exempel på dettabesluten Ett ärrör.som

bottensymboliserad uppfattar ligger iDolly. jagDetgan av som
all teknikpå frågan skall bära åt OmHur sigär: somnyman

blirkommer fram därför den dåinte går använda äratt att ny,
ingenting använt

Gunnar Bengtsson

skall och den tekniska kunskapensMan inte överbetona teknikens
betydelse. bli kankan besluta ManMan överens.attgenom
förflytta ochvertikalt det högra diagrammet i Figur 1.15sig i

beslutuppnå kunskapen ändras. Mångaenighet,större utan att
fattas har exempel dettamåste har kunskap. Vi påutan att man

från kemikalieområdet. kemikalier påfinns ungefär 20 000Det ute
marknaden. dessa farlighetsklassade. dem känner10 000 Avärav
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till egenskaperna hos några För över 10 000tusen. restenman
kemikalier gäller inte särskilt mycket farligheten.att vetman om
Vill något, måste besluta först framgöra utan att taman man
kunskap. finnsDet förinom EU, beslut grundat påatt taen process
kunskap. Den har funktion fyravarit i i år och den harprocessen
resulterat i de 10 000 har kommit fram tillöver ämnenaatt av man
beslut i noll fall. illustrerar vadDetta möjligtär attsom genom
fram med kunskap. Men måste alltså ha kunskap.inte Manman
kan i stället politiska beslut särskilt mycket kunskap. Manta utan

det bästa rimligt.gör ärtrorsom man

Peter Sylwan

Går det identifiera någon viktig kraft,att gör attgemensam som
kan komma fram till beslut kunskapsunderlaget harutan attman

blivit annorlunda

Gunnar Bengtsson

bordeDet politikerna kunna på, Holmberg bärBo Hurt.ex.svara
sig har kunskapinte ändå måste beslutanärman man men

Camilla Odhnoff har säkert också sådana erfarenheter.

Holmberg,Bo landshövding Södermanlands läni

Jag inte politiker har kanske erfarenhetär vissnumera, men av
detta. kan draJag parallell till hur vi arbetat i medicinsk-etiskaen
rådet och i riksdagens socialutskott kring svåra frågor. Får taman

från avliden infördenne inte andra ellerett organ en person om
skriftligt gjort klart vad han eller hon villsjälv Får cellertaman
från aborterade foster för medicin förbättrar livet förgöraatt som
dem lider Parkinsons sjukdom kunde jag riksdagensHär isom av
socialutskott iaktta det sannolikt bland fannsmotionärerna rättatt
mycket kunskap. likväl spretadeMen motionerna pågemensam
dessa områden olika håll. Vad beträffar transplantationer hade
moderaterna direkt yrkat på avslag gickpå motiont.ex. uten som
på svensk sjukvård skulle kunna få falli dåatt äventa organ,
donatom inte uttryckt sin uppfattning. framförJag såg mig en
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skulleganska och i riksdagensvår situation Socialutskottet vii att
mycketsannolikt hadei frågor, där rättvotera en manmassa

ideologier och åsikter.kunskap antal olikaäven ettgemensam men
bekostnad in-fanns åsikterna skulle påDet risk överatt ta aven

siktema.
metod viDå slog det kundemig vi använtprövaatt somsamma

sakkunnigadet medicinsk-etiska råd, har regeringeni att gesom
berättade konkretmedicinama förstråd. gick det till såDär att om

klaravi blevorgandonation och dess risker så överattm.m.,
prövadeVikunskapsläget. frågor tillsammans.Sedan ställde vi

tillsammansbörjade medarbetssätt Socialutskottet ochi attsamma
etiska diskus-kom densamla kunskap ställa frågor. Sedanoch

ståsjälvbestämmande-principenbåda fallen kornsionen in. I att
forskarkretsar:brukar igjordegodhets-principen. Vimot mansom

politiskaifrån dendvs. ladevi redovisade hypoteser, vivåra oss
Vivetenskapsarbete".formretoriken och fick in i någon av

självbestämman-principerna,redovisade de avgörande etiskatvå
bådadessaledde påde-principen godhets-principen. Dettaoch
allaenighet mellanAlltsåområden till socialutskott.enigtett

politiska partier.
måstekanskedettaVad vill då ha med Jojag attsagt man

dagsverkeoch tillsammanslitet tid sigåt göra ettägna sättaatt ner
vigjortvarandra. Hade vi inteoch behöver lita påatt somman

fåtthade viområden,dessa två svåragjorde i Socialutskottet på
medkunde kommahåll. vinågot åt olika Nu ettstretatsom

vadavvek något,Miljöpartietbudskap. Detgemensamt somvar
riksdag.blev det eniggällde organdonation. övrigtI en

SylwanPeter

medhar ingetberättelse dettamed dennaDet spännande är att
kundemedannorlunda kunskapsläge göra attutanatt mansnarare

godhets-detta fallikomma antal viktiga principer,överens ettom
parallellerdra någraoch självbestämmande-principema. Kan man

till kärnavfallsfrågan



Gunnar Bengtsson

handlarDetta vill komma. Holmbergs kollegorBovartom man
sig och kom vill skada, villvi inte visatte överens göraattner om

vill självbestämmande.vi människor skall ha Genomgott, att att
bena allaville komma, kom fram till iut vart attman manman

fram längspartier ganska mycket. pratade sigManöverensvar om
frågorenighetsaxel och det möjligt i svåra dessa.en somvar

Peter Sylwan

möjligen till saker kan ha betydelse,Kan lägga två näm-man som
Ärligen förtroende genomskinlighet det rele-och transparens
kunskaps-det gäller komma fram till beslutnär utanvant att att

läget fall hur skapar förtroendeändrats Och i så somman-
verkschef

Gunnar Bengtsson

för-viktig iDet i högsta grad relevant Just ärär transparensen
tydligttroendeskapandet, väldigt och detdvs. öppenär attatt man

framgår agenda med bilden.det finns någon dold iinteatt

och beslutsfattarenExperten

SylwanPeter

handlar på vetenskapsmannen,Det mycket att taomom synen
tek-hans rimligen sig inord för människa kanIngen sättagott.
ochbara på SKI:sniskt-vetenskapligt på alla nivåer. Se SKB:s,

allt detta.självaSSI:s med Ni kan intetonvis papper vetaens
kun-endast basiskan egentligen skapa förtroende påMan inte av

då förtroen-skap, tör den. skaparingen kan överblicka Hur man
det
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Gunnar Bengtsson

aldrigkanviktig. jagDu Mensäger är attatt experten menar man
fram ikan hända 000 årfå särskilt säkerhet vad 10stor somom
dåoch blir intetiden. få denna kunskap,kan inteMan experterna

vanvördigliteså viktiga. skall tillåta sigMan motatt vara
sedan måstehöra dem,Naturligtvis skallexperterna. menman

för-åstadkomma ochvad villbedömningarsinagöra om manman
sökaskallenighetensöka nå bred enighet det. Det är manen om

tekniskskall hitta något ärän att tro att san-som ensnarare man
frågan.ning i

SylwanPeter

ståttharperspektivetSamtidigt detta imåste att experterman se
fickjättebra,skulleoch lovat DDT t.0.m.att manvaraupp oss

gick Fenoxisyromagick det detNobelpris för det, och så varsom
aldrigKärnkraftverk kundegickjättebra gick det detoch så som
klyftaTjemobyl-katastrofen finnshaverera och korn Detså en

och stårhur det har gått,mellan vad har lovat ochexperter ex-nu
saker igenhär och sägerperter massaen

Gunnar Bengtsson

i dennaför platsanledning inteDesto experterna storstörre att ge
kommaskall försökadediskussion. måste inseMan att parter som

såde Försökerolika intressen. Omtalar utifrån ganska attöverens
kanskjutamycket möjligt argument,experternas mannersom

be-för något. Manöverhuvudtagetkomma vadfram till vetman
denUtifrånpå dethöver då ha någoninte vet.övertro mansom

kanskeochbeslutaändåbristfälliga kunskap har, kan manman
detta i smågärna göra steg.

SylwanPeter

verks-mycket väl kan körapolitikernadet innebär dåMen överatt
tillframoch kommerSKI SSIcheferna och Omexperterna. t.ex.

ändåkan politikernasårekommendation nivåer av-om m.m.,en
visa detta.
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Gunnar Bengtsson

Historien Väl full exempel på all-är experter tarav som munnen
deles för full, och politikerna faktiskt de skall förär som svara
besluten inför medborgarna. nyligenJag på Arbetsgivarverketsvar
diskussion förvaltningspolitiska kommissionen. Wick-Stenom
bom, har lett denna, sade politikema fullhar köra irättatt attsom
diket myndigheterna och skall talaexperterna vägenattmen om
svänger

Klaus Pontvik, Miljöförbundet Jordens Vänner

Det intressant tala risker, det gäller riskerna medär att närom men
kämavfallet, måste diskutera dessa utifrån det sammanhang, iman
vilket de ingår. måste koppla kämavfallet till kämkraftpro-Man
duktionen. måste koppla fråganDessutom till alternativ.ettman
Min personliga inställning har välja mellanär att att t.ex.om man
kärnkraft-el och vindkraft, fördet mig självklart välja Vind-är att
kraft. Jag riskerna med denna mycket mindre. tyckerJagärvet att

det fel gjorde i Malå, föra inäratt att, argumenten attsom man
skulle några jobb hand kämavfallet,togman nya om man om

vad kunde typexempel påDettautan att göra. är ettse man annars
diskussion där inte har något alternativ. skall dis-Om vien man

kutera risker, måste det finnas alternativ också kanett som man
diskutera. viktigaste skall skapa det ekolo-Det vi, viär att om nu
giska samhället, måste saker nollrisk eller sågöra närasom ger
noll möjligt. kämavfallet mycket hög riskVi ochvet attsom ger
då måste det kopplas kämlcraftproduktionentill och alternativ
kraftproduktion. till fortsatt produktionMan måste att stoppase av
kämavfall.

Gunnar Bengtsson

Det naturligt, det finns formuleringenolika med iär rösteratt av
beslutsaltemativ. Dels finns det mängd kämavfall måsteen som
hanteras, och det kan ha olika alternativ för. sedan finnsMenman
det också frågan fortsättaskall avfallatt nyttom man generera
och jag bl.a. Avfallskedjan vill koppla dessagärnavet att samman
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detta.frågor, föra diskussionbåda och det legitimtär att en om
mycketskulle få dubbelt såmycket det viHur betyder t.ex. om

kärnavfall

SylwanPeter

finns några riskersamhälle där det integår det skapaMen ettatt

Gunnar Bengtsson

Sylwanotänkbart.risker Som PeterNej, samhälle ärett utan
med årmedellivslängden 2nämnde inledning ökari sin pernu

västvärlden. ökardelar Dendecennium ochi Sverige i stora av
samtidigt med 4 ården minskaru-länder.i del Menännu mer en
harSovjetunionen. Därdecennium det tidigarei passeratmanper

medel-finns aldrig.riskfria samhället Attslags kulmen. Detett
beror, jag,livslängden minskar det tidigare Sovjetunioneni tror
har gått i botten.och ekonominsamhället brutit på attatt samman

med mycketblipåoerhörtLägger attstorat.ex. resurser avman
bekämpaförundandrarisker, kommersmå attatt resurserman

öka.risken kommersammanlagdaandra, risker och den attstörre
tillytterligt skeptisk Väg-Riskfritt blir det aldrig. Jag är t.ex.

harvilseledande. Jagverkets nollvision, jag är ytterstansersom
alla skadligakvittsigockså visioner göraattargumenterat mot om

kemikalier harfarligaför 000kemikalier. berättade l0Jag attnyss
fyrastycken påför nollfarlighetenlyckats skaffa kunskap omman

skallvifullständigt orealistisktår. då göraDet sägaär att att oss av
använda dettagår intemed de kemikaliema. Det10 000 att som

grund för att agera.

SylwanPeter

Är föreslagit pågränsvärde SSIdetdu därmed också emot som
konsekvensmSV/år0,01 millisicvert år 0,01 ettavsom enper
förstår, skullefrån djupförvaret. Såvitt jageventuellt läckage en

denunderdödsfall betydligtleda tillsådan ökning bara kunna
bryrsmå vi interiskerna såsiffra, där är attsäger attman annars

dem.oss om
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Gunnar Bengtsson

endaDet skulle ha svårigheterjag med gränsen sattessom vore om
Ärvid noll. det då det noll. Då kan föra0,01 inte rimligär man en

och vettig diskussion. skall detta, skall detHur avvägaman vara
0,01 eller 0,1

Torsten Eng, SKB

Gunnar bild med hajen Figur handlar indi-Bengtssons 1.10 om
videns riskupplevelse. ned har du också skrivit vilkenLängst
myndighetens finns aktörer detroll hel del andra ochDetär. en

intressant deras roll.höra Din synpunkt på Vad dusägerattvore
rikspolitikernas, kommunpolitikemas, miljörörelsens rollt.ex. om

Vad skulle du skrivit på bilden du hade inkluderat dessaom

Gunnar Bengtsson

Kemikalieinspek-har svårt generellt. vårt arbete påJag Iatt svara
tionen försöker utsträckning föra dialog medvi i ökande att en
dem det politiker, miljögrupperintresserade, antingenär ärsom nu
eller få de olika aktörernaandra. skall försökaVi attattmenar man

med ochengagerade, få dem kommunicera och gärnaatt vara
formulera skall klarproblem och mål Men över attm.m. man vara
det finns kommatydliga för hur långt kangränser attman genom

olika aktörer. det finns starka egenintressenOmtussa somsamman
pekar väldigt långt. På kemikalie-håll, kan kommasamma man

kemiindustrin,området har ihop Greenpeace,vi t.ex. tussat
Världsnaturfonden och fått enighetoch regeringama attomen

haravskaffa de kemikaliema,allra DDT. Detvärsta t.ex.som
alltså funnits dragit detta håll.egenintressen När egen-som
intressena drar mycket olika håll, det i stycken,åt storasom
föreställer vad gällermellan och SKBjag mig, Greenpeacegör
kärnavfallshanteringen, släppa aktörerna särskiltdå kan inteman
fria det besluta. blir detpolitikerna måste Ytterstärutan som
rikspolitikema och internationell poli-och EUäven annannumera
tik.
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SylwanPeter

ingetdudu. Menhåll sägersägerpekarEgenintresset samma
starkafinnaskanpekar. Detegenintressetriktningi vilkenom

riskupplevelser ärochindividensdäregenintressen stora gruppers
därmedochpolitisktdettaexploaterakanochstarkaoerhört man

rim-tyckaskullekanskevad duriktninghelt än varagå i annanen
ligt.

OdhnojfCamilla

besluts-roll kontrahärdiskuterats expertensfrågaDen omsom
ochbeslutsfattareandraellerpolitikerdet omfattarens, ärnuom
Jagmycket intressant.kommunal nivå, ärellerstatlig serpådet är
samlasigkanlivet atthela ägnautpå sådet expertensätt att

beslutsfatta-medankunskap,sinunderbyggaallt bättreochfakta
harHanresultat. ettmedframkomma ett mora-attär tvungenren

migLåtavgörande.träffatidrimlig ettinompå sigtryckliskt att
kommunalpolitikerverksamhetminexempel frånenkelt somettge

kommundenhälsoskyddsnämnden iochmiljö-isitterdag.i Jag
ler-hadeskytteföreningarantalupptäckteVibor. ettdär jag att
ochräknadeochVivåtmarker. mättenågraduveskytte överut
Vivåtmarker.dessahamnade iåretblyungefär 7fann tonatt om

överklagades genastBeslutetdetta.medfortsättaförbjöd dem att
Forskningenkunskap.tillräcklighadevi intemotiveringenmed att

ansåg.viriskabeltsådettavisatslutgiltigthade inte att somvar
vikunskapbristfälligaden någotmedvi, somtyckteviMen att

med-mångadebeslut isådantfatta ettändåhade, atttvungnavar
ochkommunalpolitikerpåtryckfinnsDetintresse. ettborgarnas

avgörande,ochresultattill ettframkomma ettrikspolitiker att
kanDåunderlag. gärnaofullständigtblir på ex-det ettäven om

åsikter.spretandevitthasigpåkosta attperterna

BengtssonGunnar

in-framvill haIndustrinkemikalieområdet.ofta inomdetSå är
framfåttinteförjätteglada attföreträdare ärformation. Dess man
frammåstevioch taalls säger attnågrainformation ämnenom
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ytterligare information och ytterligare information. bra politikerEn
kan det räcker faktisktsäga med vad har föratt att ta ettman
beslut. fattarMan det inte bra för våtmarken med 7 blyäratt ton

året På vad gäller amalgam: fattarMan välsätt detattom samma
inte borravettigt tändernaär på gravid kvinna och fåatt utupp en

kvicksilver kroppen,i det finnsinte mätningarävenen massa om
visar exakt hur mycket fostrets intelligens försämras Detsom

finns hel del saker kan med lite förnuft, med litegöra sunten man
ledning och med lagom mycket lyssnande politikerpå och inte
alltför mycket väntande fullständigpå kunskap de tekniskaom
sammanhangen.

Arne Hellsten, Malå kommun

Jag skulle vilja förenkla bilden föraoch in hajen i Figur under1.10
rubriken ofrivilliga risker. snälla fiskenDen i kanskeFigur 1.9 är-
det röding vill föra till frivilligajag rubriken risker. kanManen -
förenkla det så. risker frivilligtDe vi beredda kanär att tasom
nämligen och frivilliga risker något behöverärstora,vara som
och vi människor många gånger letar efter. Då blir det intesom
realistiskt tala nollvisioner.att om

Så vill jag kommentera bilden med iFigur 1.16.även nystanet
Det fråga vilka aktörer och vilken målsättningär även ärom som

har. harVi i Malå upplevt har haftvi många aktörerattman som
har framför allt före folkomröstningen. har då märktViagerat att
många har helt målsättning på säkertän sättettatt taen annan
hand kämavfallet. kan politiskaMan ha motiv, villt.ex.om man
bli omvald och vill tjäna lite på inta viss position. Manröster att en
kan också sig tillhöra miljörörelse, i detta fall harsäga en som som
mål få på kärnkraften. detta komplicerar frå-Detatt stopp är som

så oerhört. Alla har vi inte ärligt lösa dennauppsåt justett attgan
fråga. Detta upplever denjag komplikationen.storasom

Gunnar Bengtsson

Låt gå tillbaks till HolmbergsBo exempel med transplantatio-oss
Det klart alla partirepresentanter ville bli återvalda,är attnema.

de sig dock ned och funderade på vad kunde finnassattemen som
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till-med lättrikligtfannsåtervald. Detbliviljaönskanbortom att
och påLäkartidningendebatterades idokumentation,gänglig som

detbakomliggervadfunderade påställen, därandra somman
misstänkerOm attvill bygga.välfärdssamhällegoda manman

önskanbreda lagersmed vad ärinteegenintressena stämmer som
detdettafår ärdet. Man sägaväl attfårvälfärd exponeramanom
villgodadet nivadåstadkomma,vill ärgoda vi somsom

detochkomma sägadet inte attdugerDååstadkomma att man
ändå.jagoptimistomvald. Så litebli ärvill är att nog

SylwanPeter

värderingenblottläggaförsökaskallliggeri dittMen att mansvar
olika. Dåfaktatolkartilllederochligger bakom, att mansomsom

värderingarna.diskuterakan ävenman

BengtssonGunnar

förfaktisktgrundvärderingar ärfinnsDet gemensammasom
människor.skiktmycket breda av

GreenpeaceDima Litvinov,

hurhittillsdiskussionen ärdelenför mig intressantasteDen av
kunskaps-tillräckligtharintebeslut, ettfattar närett manman

Jagsammanhang.andraidiskuteratsocksåharunderlag. Det var
komoch därsedanårförJaneirodei Rio manpå FN-möteett sex
principendenjustDetförsiktighetsprincipen.den s.k.fram till var

beslötdeutnyttjadenämnd näroch hennesOdhnoffCamillasom
våtmarken,isprida bly trotsskytteföreningarnatillåta attinteatt

orsakakommaskulle storadetför attbevishadeinte attatt man
orsakadet kan storaanledninghade attskador. att troMen man
bild Gunnardinin iförsiktighetsprincipenkommerskador. Var

Bengtsson

Gunnar Bengtsson

saliggörande. Närallenainteden ärdel iDen är menprocessen,en
hävdakanosäker, attsigoch kännerdiskussionför sin manman
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inte måste ha liken på bordet, skall ändå kunnautanman man
Men kan inte det hur helst. Granskargöra extremtagera. man som

vad Rio-deklarationen försiktighetsprincipen,sägerman ut-om
trycker den sig egentligen på självmotsägande Denett sätt. säger

brist på vetenskaplig kunskap inte skall få hindraatt vidtaratt man
kostnadseffektiva åtgärder. Och skall kunna klura vadutman som

kostnadseffektivaär åtgärder, behöver hel del kunskap. Såman en
detta något cirkelresonemang. fårär inte hurDet osäkraettav vara
påståenden helst. måste finnasDet någon slags förgrund attsom

något farligt för skalltro åtgärda det. Vilda hypoteseratt är att man
kan alltid ställa och kan inte motbevisa dem. Men iman upp man
den diskussionen stöder jag dem hävdar det finnasskallattsom
någon substans, någon anledning till misstanke. Camillasorts I
Odhnoffs exempel det alldeles uppenbart bly väldigtär äratt
farligt. Man fåglar dör bly, inte bara skottetvet att när ärav
dödande de får i sig bly på Så där finnsävenutan när sätt.annat en
väl grundad misstanke och då räcker det.

Sören Mattsson, KASAM

Gunnar Bengtssons bilder det gäller jämföra risker tillnär äratt
glädje för och vi använder dem i många sammanhang.stor Detoss
fråga varitär i dag och Carls-Torstentangeraren som uppe som
fråga och det andra tagit Om du Gunnar skulleävensons som upp.

tvingas någon ytterligare kunskap på skala inatt utan sättaen- -
de risker finns under kärnkraftverkens drift punkt ochsom som en
den risk finns i samband med förvaringen avfallet fram tillsom av

istid punkt,nästa hur skulle de punkterna hamna isom en annan
förhållande till varandra Tänk dig du i politikerns situation.äratt
Du inte allt du måste ändå dessa punkter någonstans.vet sättamen

Gunnar Bengtsson

Det just sådana frågor tidigarejag sade jag vill undvikaattvar som
på. harJag på Din fråga,att jag givit iett ett annatsvara svar som

sammanhang, lämnarjag till tillfälleett annat attmen som ge.
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SylwanPeter

dittmed anledningfrågamycket kortavsluta medLåt mig aven
nollvisionen.påni intepåpekandeoch HellstensArne att trorom

nollvision iuppnåskulleväl viUnderförstått vi, tra-att enomvar
risker någonmed högredetigenfiken, skulle bli taatttvungna

Är åren,riskanalytikerduuppleverdet så,annanstans. genomsom
någonbara faranuppsökerVifarobehovet konstantäratt annan-
olika saker.förbaravikonstant,Och ärattstans. ossoroaroron

Gunnar Bengtsson

Hein:med PietLåt mig svara

på,de bekymren sigNär trängerstora
små;förunderligtsåförtretdå blir dagens

och hopskrumpnar,Då hanteras de stora
de mindredå igen;sigväxer storamen

säck,vårhade iDet viär ensorgsom
läck;aldrig gårochvolymhar given somsom

lätt,tillräckligtskall blivår säckdennaOm
denoch knytaden litenfår tätt.vi göra
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SäkerhetsanalysenSession2

medborgarnaroll föroch dess

bedömeroch hursäkerhetsanalysHur görs en

trovärdighetdessman

Nils Rydell, KASAM

uppgiftSäkerhetsanalysens

ochKorrosionKBS-3.sponsrade studiendenI Greenpeaceav
granskning"oberoendekämbränsle. Enlöslighet utbränthos av

översättningipå 19 Greenpeaceskriver författarenJohn Large s.
utformningkämbränsle kräverbestrålat"Förvaringatt: avenav

förförståelsefullständigpåbaserasförvaringssystemet som
ochbehållarenbränslet,tid hosunder långnedbrytningsprocesser

mångahar gjortsförvarssystemet. Detisubsekventa barriärer
bara detinnebörd, dettauttalanden är senaste.sammaav

2det 10 §står1984kämtekniklagenden svenska att:I av
förskallverksamhetkämteknisktillstånd tillharDen svarasom

hanterasäkertför påbehövsåtgärder vidtas sättde att ettatt som
därikämavfall elleruppkommetverksamhetenoch slutförvara i

nytt".används påinteuppkommet kämämne som
kämbränsleinnebärställer kravförsta citatet attDet ett som

bristermed våramänniskoreftersom vialdrig kan slutförvaras
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aldrig kommer fullständigt förstå de allra enklaste ske-änatt annat
enden.

Det andra citatet krav enligt gällande lag måsteär ett som upp-
fyllas. Frågan det kan uppfyllas. Säkerhetsanalysens uppgiftär om

underlag till den frågan. och uppgiftpå SKl:s SSI:sär att ge svar
sina till för beslut.regeringen dessär att ge svar

Säkerhetsanalysen, den form och omfattning den redo-i måste
visas SKB för tillgodose myndigheternas lqav, inte någonärattav
lättfattlig information för utomstående. säkerheten viktigMen är
för allmänhetens slutförvaringen. Särskilt berördainställning till är
medborgarna och deras politiska i kommunerrepresentanter som
får förfrågan förstudier kanske platsundersök-ochom senare om

myndigheterna måsteningar och detaljundersölcningar. SKB och
kunna förmedla kunskaper säkerheten påsina sätt som svararom

tillde berördas behov och förutsättningar sigmot närmast att ta
och förstå informationen. Därför har avsiktligt lagtKASAM upp

korta föredrag, där före-för detta seminarium medprogrammet
dragshållaren behöverberättar det han åhörarnaatt veta,anserom

från förstudie-och lång tid för frågor diskussion där deltagareoch
kommuner vill få redakan klart vad de verkligen på.göra

säkerhetsanalysenHur görs

Underlaget för säkerhetsanalysen

metod kommer inteutgår från 3-metoden. NågonJag KBS annan
kunna livstid,utvecklas och säkerhetsanalyseras i minatt om man

heltbetänker hållit med den år och inteSKB på i tjugo ännu äratt
färdig utvecklingsarbetet.med

alltsedanSäkerhetsanalyser har upprepade gånger 1977gjorts
tvingande skäl,och det har funnits goda skäl, iblandvarje gång att

forsknings-dem. har behövts för vägledning åtDegöra att ge
förvaringsmetodenoch underlag för utvecklingprogrammet av

barriärema. haroch för konstruktionslcrav de tillverkade Depå
kärnkraftaggregat.behövts för tillståndutverkaatt att starta nya

Analysema allt bättre underbyggda med varjeblir naturligtvis ny
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viktig uppgiftutgåva. nuläget har säkerhetsanalysemaI atten
slutför-skapa förtroende åstadkomma säkerför möjligheten att en

lokaliseringenavgörande beslutvaring vi ettnär närmar om avoss
slutförvar.

dag ellerInför skall i isådant beslut, inte tasett morgon,som
finns ingenunderlaget för säkerhetsanalysen inte Detär gott nog.

de metoderkapsel bentonitblock tillverkade medoch inga som
montageverktyg, därfinnsbehövs för serieproduktion. ingaDet

och bentonit-kapslamajag med nedsättningenmontage menar av
finnsblocken och igenfyllningen Deti sina av gropama.gropar

användas för slutförvaretheller plats kaninte data från någon som
kan hän-och till slutförvaret SKBdet finns föregångareinga som

finns färdigtifrån. enda ivisa till och hämta erfarenheter Det som
ochfinns redan i CLAB,skick, kämbränslet för detdet användaär
detdet farligt ochdet kämbränslet är är attattvetgemene man om

underligtkommer väldigt länge. intefarligt Det äratt omvara
hos slutförvar.många tvivlar säkerhetenpå ett

konstruktions-finnsunderlag för säkerhetsanalysenDet ärsom
olika konstruktionerbränslekapslar. harritningar till Vi sett tre av

arbetetfjärde och femte innaninnanmätet, kanske fåroch en ense
säkerhetsanalysen.problem förfärdigt. ställt till medharDettaär

laboratorieundersök-frånbentonitbufferten finnsUnderlag om
kapselgropar, bentonit-medningar och i full skala i Stripaprov

förhål-underlagetkapslar.fyllning och elektriskt värmda Det är
gjortmycket bättre, SKBlandevis blir naturligtvis närgott, men

Äspö-laboratoriet.sina planerade provdeponeringar i
typomrâdenkalladeundersökningar såhar data från sjuSKB av

Äspö. Underlaget frånochfrånoch två berglaboratorier, Stripa
hosväl påefterhand, har tagitberggrunden, vuxit varamansom
välforskningsområde harbåde och På ingetSKB SKI. annat man

metoder förlagt utvecklamantid på omsättaattän attner mer
beräknings-till användbaraofullständiga från berggrundendata
grundvatten.medmodeller radionukliderför hur transporteras

dag foroch har iEnligt de metoder SKB SKImin åsikt räcker
uppgiften.
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Beräkningsfall, scenarier

Säkerhetsanalysen för framtidgörs mycket längreär änen som
vad hittills analyserats någon industri skall redovisa kon-närsom
sekvenserna sin verksamhet. Anledningen till det jag ärtror attav
den radioaktiva giftigheten hos kämbränslet kan beräknas med god
noggrannhet hur långt in framtideni helst. Radioaktivt sön-som
derfall påverkas inte naturliga miljöfaktorer. Därför vi hurvetav
farligt bränslet kommer vid vilken tidpunkt helst iatt vara som
framtiden det istid eller ökenklimat. kemisktär Näroavsett om
giftiga krom, nickel,ämnen kadmium, bly eller kvicksilver tillsom
sist hamnar i någon avfallsdepå, kommer vi inte vilkenatt veta
kemisk form de kommer ha några hundra år, de bliratt om om
lättlösliga och lättrörliga i grundvatten eller bundna i någon olöslig
förening. Därför har hittills inför uppgiftens omöjlig-gettman upp
het. Det får inte SKB och SKI göra.

När industrin och myndigheterna avkrävs besked säker-nu om
heten hundra år, år, tiotusen år så underlättas arbetettusenom osv.
naturligtvis bränslet ligger på djup i berggrunden.att Denstortav
djupa berggrunden den långsiktigt stabilaste miljöär vi har tillgång
till helt opåverkbar den väl inte. Omfattande inventeringarärmen
har gjorts både SKB och SKI möjliga händelser förvaretiav av
och berggrunden, utvecklingar klimatet och människors åtgär-av
der framtiden.i Varje sådant fall blir beräkningsförutsättningen
vid analysen förvarets funktion. Jag skall först någraav ge exem-
pel SKI:s och SKB:s rapporter.ur

Ett beräkningsfall ingenting särskilt händer framtiden.är iatt
Berggrunden och klimatet förblir det dagi för all framtid.ärsom
Detta SKI:s referensscenario.är

Det dämäst viktigaste beräkningsfallet, klimatet efterhandär att
övergår i istid liknande karaktär den ochsenasteen ny av som som
sedan avlöses värrneperiod lik den nuvarande. Kombina-av en ny
tionen referensscenariot och istidsscenariot SKI:s centralsce-ärav
nario, eftersom det den troliga utvecklingen.är mest

Dessa två scenarieanalyser förefaller mig tillräckliga för all-
bruk. Referensscenariotmänt kommer råda under våratt närmaste

framtid. framtidEn med råge täcker den tid viktig förärsom som
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dekännabehovmedborgarnaskommunal planering och attattav
hembygdsinskall kunna leva ideras efterkommandeoch utan att

vibehövs, eftersomCentralscenariotskadas slutförvaringen.av
enig kårtill det,hänsynkan underlåtainte närgärna att ta aven

istid.klimatforskare vi gårsäger motatt nyen
tilläggshändelserstuderarhuvudscenarierdessa tvåUtöver man

växthuseffektenexempelvisreferensscenariet, etttill att ossger
ellergrundvattenomsättningenpåverkarvarmfuktigt klimat attsom

förvaretsinträffar inuvarandevårajordbävningnågon änstörre
mänsklig påver-behandlarscenarierkategorinärhet. En avannan

ioavsiktligtkan skadasFörvaringsbergetkan förvaret.på en
Exempelvis kanförlorats.slutförvaretframtid kunskapennär om

för utvinnaförvaringsdjupetned tillhål tänkas bli borrade att geo-
kan någoneller såomgivning,sinblirberget änvärme, varmare

ber-Avsiktligt intrång iändamål.bryta för någotberg närmre ytan
förellerintaktförvaretkontrollera attexempelvis för ärattget om

avsiktligtsamhällestuderas däremot inte. Detåterta bränslet som
handlingar.för sinaocksåslutförvaret måste ansvaretstör ta

beräknaochbeskrivaanspråk påScenarieanalysen inte attgör
belysaförhända. Denverkligheten kommer görs attvad i attsom

ihändelseutvecklingartänkbaratåla olikaförvarets robusthet att
framtiden.

Beräkningsgången

byggtenkel. FörvaretGingen säkerhetsanalysen ärär ensomav
skalen rinnerhål deiskal.kinesisk skal efter Genomask med yttre

någrundvattnetskalen kande innerstadet hål pågrundvatten. Går
frånfinns datadet inteEftersombränslet radionuklider.och lösa ut

godtyckligtmed någotsäkerhetsanalysenkapslar börjarfärdiga
analysen.allvarlig brist ikapseln.artagande hål på Detta är enom

förtidpunktenberäkningmedborde börjasäkerhetsanalysen aven
medutvecklassedandettakapseln och hurförsta hålet pådet

tiden.
bränsletifrån derasradioaktivaföljer deMan ämnena ursprung

matematiskbeskrivsaskVarjetill biosfären.hela vägen ut som en



56

modell, först bränslekutsen i sitt zirkalloyrör, sedan kapseln med
hålsitt i därefter bentonitbufferten och bergetväggen, närmast

bentoniten. Så långt material och väl kända. Efterär transportvägar
närberget kan radionuklidema följa grundvattnet längs nätett av
många möjliga kanvi inte rita på karta berg-vägar som upp en av
grunden i mycket drag.änannat grova

Det går inte redovisa arbetet med säkerhetsanalys iatt etten
kort föredrag. SKI:s har och figur-Rapport Site 94 548 text-om
sidor innan den framkommer till resultaten analyserna, vadav

egentligen kan hända. Några bilder får illustrera hur arbetetsom
går till.

Utläcktañssions-Gasfyuda 59mm. produkterbubblor

Bränsle- -stav

11311111816-Mellan- KapselrörKomgräns

Figur Modell bränslekuts.2.1 av
Källa: SKI
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32

ÄkpösModeller spricksystemet berggrund.Figur 2.3 iav
Berggrundskuben i

a har denkantlängden 0004 im,
b har kantlängden 500I m.

Källa: SKI
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mmeral-PorösaBerg Vattenförandesamman- påutfállningarral-i bergspncka-nemavSa sprickväggama

vid-ochInträngning
rad mellanhäftmng rickorMikrosaY
spnck-nukhder komminerapa

Väggarna 0,001 mm

Mineralkom
0,l-10 mm

Figur 2.4 och fördröjning radionuklider grund-Transport iav
vatten.
Källa: SKI
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Människa

I Dricksvatten ---

W

|Boskap

-I

radionuklider biosfären.förOlika iFigur 2.5. transportvägar
Källa: SKB
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bedömerHur trovärdighetenman

kommer säkerhets-Det alltid kunna invändningargöras motatt en
analys hur utvecklas. ofullständiga. Beräk-långt den Dataän är
ningsmodellema kan förbise ellerkan på olika Vigöras sätt. vara
okunniga berggrunden. Vi kommer intenågra förhållanden iom

full förståelse kan i förvaret.ha för alla ägaatt processer som rum
Alla förlopp, kan med i beräknings-små, intestora tassom

skulle inkräkta påmodellen. skulle bli omfattande denDen så att
scenarieanalys.möjligheten omfattande Där veten-göraatt en
erfarenhet och omdömenskapen och datom räcker till fårinte ta

fåområden förvid. Därför konsulteras olikainom attexperter
ochderas uppfattning beräkningsmodellema, ekvationernaom
ellerdatabasen. förSedan finns det olika metoder sammanvägaatt

med olika valjämföra resultaten beräkningar, gjortsmånga somav
modeller, och data. resultatenekvationer Om överensstämmerav

styrker deteller det finns förklarliga skäl till skillnader, så
naturligtvis tilltron till analysmetodema.

före-liknar desjälv exempel på förloppNaturen som somger
analo-kommer slutförvar, kallade naturligaoch omkring såi ett

berggrund vårgier. finns urgamla, höghaltiga uranmalmer iDet av
miljon-har effektivt slutförvarat det iNaturen myckettyp. uranet

aldrig iden-tals till Förhållandena kring malmenmiljarder år. är
under-plats vårt land,tiska med förhållandena på någon viss i men
stöduranmalmen, kansökningar analogen, den ostörda geav

allvarliga förbiseenden.våra analyser, någravi inte gjortatt
trovärdigheten hos SKB:sMyndigheterna har bedömaattsom

beräkningsmodeller och analyser, intesäkerhetsanalyser gör egna
för ha deför förvaret säkertför del visa är utan attatt attegen

den dag de skallbedömningsverktygen till handsnödvändiga ta
ställning till säkerhetsanalys.SKB:s

belysadetta skallhoppas diskussionerna vid seminariumJag att
säkerhetsanalys skall uppfattasvad behövs för tro-att somsom en

förstahandskunskapervärdig dem harinteäven omegnaav som
säkerhetsanalyser.
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Diskussion

SylwanPeter

skallsäkerhetsanalys detKan göra attutan ana-som manman en
ställning till metod, detlysera finns skall kunnaHur ta omman

inte finns plats, bentonit, verktyg etc.en

Nils Rydell

säkerhetsanalyser,från gjordahar tagit mina illustrationerJag
tillskall lägga märkeredovisade arbetsrapporter.i Men enman

ganska godtyckligtalltid fåttsak: har i dessaMan göra anta-ett
kapseln.det hål påpå vilket gårgande det går hål och sättnärom
sönder.redan har gåttmed kapselnSamtliga analyser börjar att

det jagfår stråldosersjälvklart då Det närDet ärär att menar,man
säkerhetsanalys måsteriktighävdar det första ijag stegetatt en

vilketoch påoch analyserberäkningar på sättnärgöraatt avvara
någrakan det börja kommakapsel sönder. dågår Först uten

säkerhetsanalysradioaktiva kan alltså inteMan göraämnen. aven
häroch visat sådemonstreratverklig kvalitet, förrän har attman

här vi viblir bentoniten, såblir kapseln, så här gör när stoppar ner
fårsådana data innanbehöveroch så här blir resultatet. Man man

säkerhetsanalys.enligt riktigmin meningen

iledSäkerhetsanalysen processsom en

T Pappönis

säkerhetsanaly-hurbeskrivningdelar till fullo Nils RydellsJag av
etableratshar ocksåutvidga den något.går till, vill Det enmenser
med myndig-kontaktenredovisas iför säkerheten skallrutin hur

denskall bedömamed den granskning,heterna och omsom
tillräck-kunskapenvetenskapligaobjektiva säkerheten och den är

fåtal gransk-menadelig Till början jag ettattatttror manosv. en
uppnåkunnaför så småningomningstillfållen skulle behövas att

precisstegvisdet har blivitMenacceptans. somprocess,en mer
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Gunnar Bengtsson beskrev i föredragsitt igår, med antalstörreett
mindre och forskning mellansteg stegen.

Säkerhetsanalysema har dennai fått någotprocess en annan
roll den Nilsän Rydell beskrev. Enligt honom har vii dag intesom
den totala kunskapen vi kommer kanske få den, viatt närmen
fortsätter forska, på platser, med kapseltillverk-att göra testerse
ning kanHur vi då gå vidare säkerhetsanalysenJo, har im.m. ett
skede på slutförvar rollenvägen Visa vår förståelsemot ett att att är
tillräcklig för skallvi våga alltföratt mycketnästata steg, utan att
binda vid något kan visa felaktigtsig eller för ris-taoss storasom
ker frågai och samhällets slutskedetI måsteom pengar resurser.

alltid ha möjlighet backa tillbaka, det skulle visa sigattman attom
har fel. Säkerhetsanalysens roll alltså Visa vår kun-ärman att om

skap tillräcklig eller förär Beroende pånästaatt ta steg. stegets
storlek måste också kvaliteten säkerhetsanalyseni stiga i motsva-
rande mån. aktualiserasDär Sylwans fråga:Peter Kan göraman
analyser ha något färdigt slutligaDen analysenutan måste haatt
allting färdigt. Vi måste vilken plats liggervi på, kanviveta att
tillverka kapslama, vi måste ha dem kapsellaboratorietitestat osv.
Men på dit finns det många analyservägen kan Targöra.som man
vi risk bygga kapsellaboratoriumistor dag elleratt etten genom
har vi hunnit tillräckligt långt för påta denna kostnad Manatt oss
måste säkerhetsanalysema del i ocksåse som en en process

Nils Rydell

Det riktigt. Men då skallär komma ihåg det förstai handattman
just för detär interna bruket behövervi det. tänkerNugörasom

jag på seminariedeltagama, detta beslutssitua-mer som ser som en
tion: Skall ellervi skall vi inte platsundersökning Dågöra ären
det viktigt har säkerhetsanalys bygger på så Verk-att man en som
liga förhållanden möjligt. liggerDet i sakens natur attsom man
inte kommer ha data från den tilltänkta berggrunden, eftersomatt

fortfarande undersökningar. igör Men övrigt det värde-man vore
fullt ha data för de komponenteratt tänker använda.som man
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Peter Sylwan

till kompetens förDet krävs mycket tillit SKB:s atträtt man
kunskapskall för fram denpå de kostnadernasigta att tastora

behövs.som

Tönis Papp

kansynpunkten. På och visjag delar denJo, sägasätt attmannog
beslut under osäkerhet.ständigti industriella sammanhang tarman

fel vilkenochhur riskenMan bedömning göraärgör attstoren av
de viktigastetilltro Rydell också sade,har. Som Nils är en avman

tilltro harbedöma denkomponenterna säkerhetsanalyseni att man
bådeförvisso behövstill säkerhetsanalysens kvalitet. Så veten-en

till vetenska-tilltroskaplig och för allmänhetentilltro även att- -
riktig bedömning.har gjortpama en

Stegvis demonstrationsprocess

Nyköpings kommunKent Pettersson,

diskussion påligger dennaallmänhetens perspektivSett enur
nivå.forskningsinriktad Jagmycket hög, teoretisk och atttror
och därmed inteförståhar svårtmånga dessa teoriermöter attsom

nivåpåDärför behöver diskussionenblir intresserade. tas ner en
begripligflestaför dedravanligt folk förstår. Låt mig ensom

tillverkat bilarharhar företagparallell med Mercedes. Vi ett som
högkvalitet och harmycket högsedan sekelskiftet, känt förär

tillverkaövermodigvärlden Så är attöver.status en nynogman
säkerhet. sittinbyggd Ihar högbil och påstår utåt den över-att en

och det förstamarknaden,bilen påmod skickar denut nyaman
välter. Vilken lär-denbörjar den,händer ärnär atttestasom man

Därförförstmåstedettadom kan dra Jo, testaatt manavman
det måsteoavvisligt kravjag det göras proto-är attatt ettmenar

säkerhetsanalysenskall inte teoretiseraMan utantyptester. pa-
brakapslar gårrallellt 2-5 DetGör göraattgöra prototyptester.
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förfaringssättned dem sådant500 Etttester utan att stoppa meter.
skulle inge förtroende hos allmänheten och hos politiker.oss

Claes Nzegerström, SKB

bra idé. Därför ingårPrototyptester tycker också vi på SKB är en
Äspö-labo-det i vår planering bygga s.k. prototypförvar iatt ettnu

med innehåller käm-ratoriet riktiga kapslar, dock inte använtsom
bränsle. med ochfråga kopparkapslar dimensionDet är rättom
med material. Avsikten demonstrera både hanteringstek-rätt är att
niken och tekniken för de olika barriärerna ibyggaatt enupp
verklig bergmiljö. Inaktiva fullskaletest iförstaDet är steget:
Äspö-laboratoriet.

andra lokaliseringsprogrammet,Ett ligger i är göraattsteg, som
djupförvaret för deni första s.k. demonstrationssteg 5-10%ett av
verkliga möjligt återtamängden bränsle. skall detDär attvara
bränslet skulle komma fram tillefter utvärdering, atten om man
det bränslet.någon orsak lämpligare tillbaka Detta ärtaattav vore

besluten småvårt sade igår iGunnar Bengtssonsätt -taatt som-
klivoch fram sakta säkert ärendet. Vi integå isteg tar ett stortmen

detta ligger arbeta påin i fullskaliga vårttester.I attutan program
detta sätt.

betyder finns handlingsfrihet, innan bestämmerDet detatt man
för förslutning kommersig djupförvaret. inte viDet är attsomav

bestämma, eller behöverden tidpunkten vi inteinne närnär är
ligger krav påvidta fler åtgärder. det nuvarandeI programmet ett

efter detdet ekonomiskt möjligtskall tekniskt ochatt attvara
och haförsta tillbaka kapslamadjupförvaret kunna tasteget av

förvaret hamnar pånågotgöra attatt annat, t.ex. en annanresurser
plats.

första kan bästa fall påbörjasDet djupförvaret isteget om-av
kring eller sedan håller väl på åtminstone 5-2010 2015 och man

kanlO år för hinna önskvärda utvärderingar. Mengöraatt man
framåtlåta den längre. handlar år iperioden bli 20Detäven om

tiden eller beslut bygganågot längre, siginnan närmar ett attman
frågan hela förvaret skalldjupförvaret. Närnästaut steg omav

förslutas aktuell,eller hållas under längre period blir viäröppet en

3185830
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framme förvid mitten 2000-talet. talar alltså 20-25 årVi om caav
det första föroch sedan år för med möjlighet varje50 nästa,steget

vidare ellergeneration ställning till vi skall inte.att ta om

Kent Pettersson

Före det provlager tänkt tiondel bordeär att rymma mansom en
demprototyptillverlming kapslar och aktiva. Detgöra även göraav

borde kapslar och dessa.inte omöjligt göra testaatt ett trevara par
Då får beter och hur bentoniten betervi på hur kapseln sigsvaret
sig ihop med kapsel och skall ligga underDetta ett vat-vatten.

frågeteckententryck kilo dessutom. finns mängd50 Detav en
detta.kring detta och lekman vill först ha påsvarsom man

Nils Rydell

införa elektriskakan komma god bitMan på väg atten genom
fårvärmeelement kapslarna, så åtminstone Jagi värmen.att man

hadekan hålla övertygandemed det ännuatt manvore mer omom
bränsle demonstrerai kapslama. Då kunde dessutom att man,man

bränslet igen.så skulle behövas, kan kapseln ochöppna ta utom
myndigheterna.Men då kommer frågan tillbaka till Det är stor

kapslarskillnad elektriskt värmdapå få tillståndatt att stoppa ner
pilotanläggning ieller kapslar innehåller bränsle ianvänt ensom

Äspö-laboratoriet. tillhar kommentarerKanske någon från SKI
detta

Claes Ilzegerström

skallförstår föreslår hanOm jag Kent Petterson görarätt, att man
demriktiga kapslarna ochkapslar med bränsle inuti testaanvänt

där. vad vibergrum för hur det fungerar Deti ärett attnere se
förkommer djupförvaret. Meni demonstrationsstegetgöraatt av

föreslår behöveråstadkomma det Kent Petterssonatt mansom
kämtekniskabygga uppfyller allainkapslingsanläggningen som
och be-krav, miljarder,investering på åtminstone ett par manen
saker ingår ihöver plats dessa tvånågonstans i Sverige. Justen

mellanvårt genomföra. finns dock kopplingarDetattprogram
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dessa anläggningar. Myndigheterna och Oskarshamns kommun
har det inte går tillstånd till inkapslingsanlägg-sagt att att ge en
ning, innan vik-kapslarna skall Dettavägen. ärvet vart taman en
tig komponent i också skall handtasystemet, om.som man

Kent Pettersson

tycker för verkligheten.Jag här rädsla IngentingSKB visaratt
hindrar Istället försöker skylla pådessagöratt tester. manman

helamyndigheter arbetaroch bestämmelser. Vi SKB övervet att
världen svensk förordningoch skulle det finnas något hinder i att

låta demdessa det väl omöjlighetingengöra göra ut-är atttester,
omlands.

Torsten Carlsson

från Oskars-tycker för långt fram diskussionen. ViVi jag, iär,
hamn KBS3-metod. Vi harhar inte ställning till någontagit sagt att

ställtmetodvalsfrågan ochvi vill ha ordentlig genomgången av
handfinns förkrav på belysning vilka andra metoder taattsomav

miljörörelsenkämavfallet. företräder iKent Pettersson,om som
fråga förhål-uppfattning i denna ivissa stycken, tycks ha ändrat
KBS3-metodenlande tidigare och dettill inlägg ärattanser nu
förstudiekom-gäller. bra besked till ossiOch det är ett ensom

skalldet miljörörelsen finns deinom attattmun som anser mannu
försök.genomföra realistiskavidare med KBS3-metoden och

kapslarnatveksam och villFör min del jag gärnaär attnog semer
fungerar först.

Lars Högberg

också tillförsök hänvisadesdiskussionen ochI prototyperom
aktivtmyndigheterna. börjarVi vill innan stoppaatt man nerman,

arbetarskyddssyn-minstmaterial kapslar vilket intei är uren-
investeringar ipunkt besvärlig hantering kräver storasom

kop-kanfjärrmanövrerad skall ha visatutrustning göraatt man-
kvalitet.parcylindrama därtill med mycket högoch allt hörsom

skalltusentals kapslarDet inte bara några göras.är utan som
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de förstaOch sönder underingen dem får i princip gå tusenav
exempel pådet finns mångaåren. Vi bör ödmjuka och inse attvara

Därför villserieproduktion. videt lovats hållits iatt tuntrunt men
den aktiva delen.går tilldetta grundligt, innanatt testas man
Äspö-laboratoriet,hel del iParallellt kan säkert göra testenman

har tillOskarshamns kommundär varken ellerregeringen sagt
dettakapslar. måstefår ställa aktiva Mannågra taatt man ner

går ipåoch de första SKBstegvis rättär väg att tastegen som nu
försökssteg.kanriktning. det långt kvar innanMen nästataär man

påpekade tillCarlssonSedan det precis Torstenär uppsom --
debeslutsunderlagvilketredovisarespektive kommun att som

kommunen ianläggning itill någonkräver innan de vill säga
detalj-ellerinkapslingsanläggningfråga, det gällerantingen enen

alla ni kom-det viktigaSåundersökning eller något är attannat.
förvisat intresseinledningsvismunföreträdare, åtminstone ettsom

och vilketfinnsbeslutsstegenklart förgör er varprocessen,
baraställningstagande. inteDetunderlag vill ha förni ärert

ställning.myndigheterna skall tasom
säkerhetsanalysen. Dettrovärdighet iSå till frågan är somom

intedessa kommerpilottester.nämndes nödvändigt med Men att
år kanmed biltester. Påjämförakunna allting. kanVisa Man ett

allalivslängd,tekniskadessköra bil till slutet göraavman en
tillver-sakerupptäckaochmöjliga sladd- och kurvprov somm.m.

hållbarhetkunnaintehar kommerkaren missat. Men testaattman
kunskapenfullständigahundratusentals år. Dentusentals tillöver

ganska långt. Denkan kommafå,kommer inte att manmenman
går krävaoch myndigheterna görsbåde SKB är att testerattväg av

motortidningarnaskanoberoende Dessa sägas motsvaraexperter.
granska vadfårvetenskapliga görsbiltester. Andra experter som

svagheter ihittaförsökaoch får explicit uppdrag attett resone-
underlag.experimentellt Dettaoch vi behövermanget merse var
tillräcklighabör detför kommunernablir expertjobb, tro-ett men

det.skall kunna lita påvärdighet för att man
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SylwanPeter

denpunkten iligger från utgångspunkt denVar SKI:s svagaste
förkunskapsunderlagetvisadekedja Nils Rydell upp Var ärsom

säkerhetsanalysen svagast

Björn Dverstorp

justbeträffandeRydell dethåller med NilsI vi ärattstort sett om
och detstuderat bergetTidigare harde tekniska barriärema. man

detmycket längrenå såenligt mening svårtmin närär attnog
bergetshur berget Mangäller öka förståelsen vet attut.att serav

kallar hete-vadganska mycket. Detegenskaper varierar är man
osäkerhet vadmed vissfår levainnebärDet attrogent. enman

fram tekniska barriärergäller berget. Vad kvarstår är att tanusom
hålenapplicera dessa i ikunnabentonitlera ochkapsel ochsom

påkvalitetslqavenuppfyllerberget sådantpå sätt attett man
fördär SKBdetta.och kan Visa Detlångsiktig säkerhet är som

kapsel-medhåller påmycket arbete.närvarande lägger Manner
Äspö-laboratoriet arbe-pågårutveckling och kapsellaboratoriet. I

och hurbentonitenskall appliceraför undersöka hurten att man
skall få kapseln på plats.man

nyckelfrågorTrovärdighet och tillit-

CarlssonTorsten

tidshorisontfrågan vilkeninledningNils Rydell ställde i sin om
Vilkenframtiden.analys iinskall tillämpa, när görman enman
kringtrovärdighetför nåoch möjligtidshorisont rimligär att

lokalpolitiken.exempel från Försäkerhetsanalysen Låt mig ettge
kommunerde äldre Sverigesstatsmakten, idel sedan sadeår atten

tillboende. Vår kommunskulle ha förutsättningar i sittvissa tog
förbeloppinvesteradehull och hår ochsig detta med attstora

ochskapa boende medbra utrymmenegetett gemensammarum,
utifrån dessabyggdeboende. Vii varjeinte 8-12ärmer personer

dag dag behövsallsi Iförutsättningar, de intestämmer enmen
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helt vårdform för de människor flyttade dessain iannan som
boendeformer för år sedan. kommunfolk5-6 Vi måste ständigt ha
med tidsperspektivet vårt arbete.ioss

Femårsperspektivet jämförbartgivetvis inte med de tids-är
perspektiv vi diskuterar beslutsfattarehär. måsteMen jagsom av
olika skäl kunna de frågor fattajag har beslut Mittattgreppa om.
beslut måste bygga på tilltro till trovärdigheten hos industrins,
myndigheternas och hantera frågan.regeringens harJagsätt att
varit med kämlqaftsdiskussioneni i många år i frånstort sett-
början och ändå känner väldigt okunnig flertalet frågor.jag mig i-
Jag detta för belysa vidden utifrån lokal beslutsfattaressäger att en
perspektiv. Då må myndigheter, industri och andra, utgersom

försig skyldighetförstå det vår misstroäratt experter, att attvara
dem det gäller eftersom själva dendetaljfrågor, vi inte harnär
kompetensen. den besitter den beslutandeMen kompetens vi är
kompetensen den demokratiska ordningen. Och där ställsi vi i en
situation, där det beslutsfattarnaVi måste på Tror intesägs.tro som
på det blir kommer fram tilldet inget beslut. Hursägs,som man
tilltro till det handlardetta det Säger ingensägs Det ärsom om.

vi detta, blir beslut. Oskarshamnpå det inget iFöratt tror oss
skulle det innebära, det använda kämbränslet får ligga kvar iatt
CLAB, och det kommer aldrig Så denna ekvationvi att acceptera.

mycket svårare vad föreställermånga sig.är än
diskuterar kompliceradVi här också frågan hur görom man en

analys förståelig. dethar inget på och jagDen jag tror egent-svar
ligen ingen heller egentligen har.annan

Nils Rydell

Jag det efterlystes enkel, förståelig analys.tror att som var en
Problemet kan förenkla samtidigt bortinteär utanatt att ta enman
del verkligheten. Förenklingen kan allmän känsla förav ge oss en
det hela, har förlorat Vad gällerdå också något på vägen.men man
Torsten Carlssons fråga, kanandra något ärsäga attman om
säkert, så det det alltid kommer finnas kritikerär sägeratt att som

detta inte bevisat och de detta bevisat.är säger åratt attsom
beslutsfattareTorsten Carlsson och andra kommer stå i situa-att
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tionen hur mycket skall på de olika sidomasavgöraatt troman
kompetens värdera bevisdå myndigheternasDet ärargument. att

och beslutsfattamas kompetens besluta påsättsatt prov.

Peter Sylwan

Det Carlsson viktigt. Vilket scenarioTorsten är änsäger man pre-
för beslutsfattare, vilken metod välj kräveränsenteras man er,som

metod säkerhetsanalysvarje säkerhetsanalys. Och varje ären
behäftad med de svagheter Nils Rydell beskrev, nämligenjust som

taladet säkert någonting. kaninte går något Manatt sägaatt om
där tilleller mindre säkra påståenden, och då står sistom mer man

i alla fall brevlådan och har fatta beslut,med skägget i att som
alter-egentligen skillnad sakkunskap kringinte bygger på någon i

tilllitar. Då min fråganativen på äravgörsutan vem manav
Torsten Carlsson: litar du påVem

Torsten Carlsson

beslutsfattare fram-lita själv och till de iJag måste till mig som
underlagtiden skall ställning till det material och presente-ta som

beslutsfattandet har ställ-Så det ständigt för jagmig.är att taras.
Vid enskilt tillfällening, för eller den fråga det gäller. varjeiemot,

skall i detvilken tycker jagmåste jag på något välja jagsätt väg
kunskapbeslut på denskall fattas. beslut jag fattar byggerDetsom

kunskapen.jag har till democh den tilltro jag har presenteratsom

Peter Sylwan

Det kanske kunskapssystemet intressantaresprickorna i ärär som
då och SSIdiskutera sprickorna berget Frågan SKIiatt ärän om

förmedla förmedlar kunskapen bäst Vemkan kunskap.sin Vem
fångar människornas inre tilltro

CarlssonTorsten

förhållande till ökad kunskap.Tveksamheten ökar kvantitativt i Ju
blir mångakunskap får, desto tveksam imanmer man mer

det härstycken. mindre desto lättare DetJu är säga:attvet,man
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vill jag inte Så har i varje fall jag upplevt hela denna fråga. För
mig beslutsfattare i Oskarshamn kvarstår mycket konkretettsom
faktum: harVi allt det använda kämbränslet i vår kommun, och vi
kan inte med i kors och på någonsätta vänta attoss armarna annan
skall ta ansvar.

Arne Hellsten

Innan kan säkerhetsanalys, fastmåste lägga vilkagöraman en man
säkerhetsnivåer skall gälla. kommer myndigheterna medNusom

säkerhetsföreskrifter. i denna fråga finns ganskaMen stornya en
osäkerhet vi måste ställning till. vill tillåta endastSSIta t.ex.som

tiondel de doser till allmänheten tillåter från kärn-en av som man
kraftverk. tillåter från kärnkraftverk ochMan 0,1 mSv år ettper
föreslår 0,01 från djupforvar. skaparmSv år Dettaett storper en
osäkerhet, måste reda innan börjar säker-görautsom man man
hetsanalyser.

Nils Rydell diskuterade vilkenockså tid säkerhetsanalysen
skulle omfatta. har diskuterats mycket Malå kommun.Detta i Jag
kan försäkra egentligen gällde vad händer efteratter oron som en
istid. Det visar kanske hur det för människor föreställasvårt är att
sig vilka tidsrymder egentligen diskuterar. för minvi Jag trorsom
del inte skall lägga alltför mycket möda påatt göraattman ner
säkerhetsanalyser bortom istid. Sådant föga trovärdigt,nästa är
och vi har dessutom risker både under och efterså många andra
istiden hänsyn alltför teoretisk diskussion.till, det bliratt ta att en

Kent nämnde KBS3-metoden måstePettersson Det äratt testas.
det vi platsundersök-vi går in i med förstudie,gör, när processen
ning och detaljundersökning. det förutsätter då tillåterMen att man
SKB undersöka möjligheterna i kommunerna.att ute

SylwanPeter

harNu Malå Vad händer Nyköping och Oskars-nej.sagt om
hamn också nej alla blir det plats-Om nej, ingensäger säger
undersökning, och då kan aldrig få frågor. Dåpå sinaman svar
måste slags säkerhetsanalys, eftersom förutsätt-göra ett annatman
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ningarna andra. sådant Vilken säker-Hur scenario utär ettser
hetsanalys dågör man

Claes Thegerström

Precis Carlsson sade, innebär det det användaTorsten attsom
bränslet blir kvar där finns dag, dvs. fall fördet i i CLAB, i varje
längre tid vad för. arbete ingårplanerar SKB:sI göraän attman nu

ingående analys det s.k. nollalternativet och belysa vaden somav
händer bränslet flyttas från på ganska lång ellerinte CLABom ens
på mycket lång sikt. tekniskt kan bränslet hänga kvar i CLABRent
längre femtiotal oskars-de planerat,30-40 årän ettsom man om
hamnare under-och sköter ochstiger varjeupp morgon pumparna
håller kan detanläggningen med ventilationssystem och allt. Då
hela får påkanske fungera bortåt hundra år. Sedan börjaett man se
vad händer med betongkonstruktionerna vid bassängema. Hursom
kan farande byggasvittra sönder, behöver de etc. Den storaom

skulle förlora förmågansamhället på hundra års siktär attom
sköta tillsådan anläggning. ligger bränslet mycketDå sämre änen

huvud-det finns och detta egentligendjupt i berget, ärom nere
skälet ytlag-fortsätta medtill vill gå vidare och inteatt enman
ringsanläggning. samhället fungerar ellerkan hurIngen utveta ser

flera tusentalshundra år, för inte tala år.attom om
fråga: alla nej, såkomma tillbaka till din OmFör sägeratt

kommer hopp vi,längre tid, vi har attgottatt ta men omprocessen
framfår skall kommavi utnyttja tiden för brettettom resonemang,

i bra videnna fråga. fler och fler detinserJag göräratttror att om
det.

Peter Sylwan

poli-detta mänskliga faktorn, detperspektiv blir egentligen denI
säkerhetsanaly-tiska förtroendet del ioch tilliten ochsystemet en

säkerhetsscenariotdessa faktorer blir nämligenUtan annat.ettsen.
sådanbör alltså säkerhetsanalysen.De ingå i Men görvem en

ochsäkerhetsanalys borde väl ställa sådant krav SKISSI ett
sådant förtroendeborde kontrollera kan uppfyllaSKB ettom



74

Lars Högberg

Detta blir politisk-etisk analys teknisk säker-änen snarare en
hetsanalys. Politiker på alla nivåer medvetna detta.är nog om
Trycket på både regering och den kommunala nivånär stort att
lyckas lösa problemet vad skall med det lagergöra använtman av
kärnbränsle faktisktvi har och fortfarande fyller på.som

För säkerhetsmyndighet utmaningen, efteräross som om
granskning kan hysa tilltro tillSKB:s attnoggrann av program

detta trygghet överlåta framtidaåt generationerstörre än att attger
övervaka avfallet. det dock fråga politiskt beslut,Ytterst är ettom

det enligt lagen ligger hos fatta. harregeringen Regeringenattsom
för övrigt den omdebatterade köra kommunalträtten överatt ett

för kunna lösa nationellt problem.veto att ett

T Pappönis

Skapar inte det förtroendet eller denman gemensamma gemen-
inriktningen, hamnar problem demokratiskti i ettsamma man

samhälle. Vi mycket medvetna svårigheterna från kommu-är om
sida förstå våra säkerhetsanalyser och har tilltagitattnernas oss

Östhammarden kritik fått frånvi såväl Oskarshamn. denIsom
har pågått länge mellan och SSI och SKBSKIrättprocess som

har, etablerats överförande information ochjag, rutin förtror en av
för identifikation viktig information. Motsvarande rutin gente-av

kommunerna har funnits länge. har kanske haftinte så Nu vimot
år på i MKB-sammanhang, där allt fler dessa frågortreca oss av

tycks tydliggöras. viktigVad det för informationär som anses
Arne Hellsten Malå tycker det viktigastmånga isäger äratt att att
tala tiden efter kommaistid. just sådant kanDetnästa ärom som
fram i MKB-processen. har hopp viJag gemensamtgott attom
skall komma fram till vad kommunerna vill och till hur viveta
skall det. har försök och har arbetat framVi gjortpresentera ett
material.

Vi dock enkel analys.inte kan Dettror göraatt separat,man en
förhållande talarvi komplicerat. måste haManärom samma ana-
lys för teknikem för allmänheten. för allmänheten måsteMensom

Nils Rydell sade, denna på mycket enklareettpresenteraman, som
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Ett desätt. vi i och serie låtaprövar är attav grepp nu en samma
ingå broschyrmaterial, mellanliggande och tekniskarapporter, rap-

Broschyren hänvisar till det lite komplicerade under-porter. mer
laget, i sin hänvisar till tekniska redovisningartur ytter-som som
ligare i sin hänvisar vidare till vetenskapliga denFörtur rapporter.

orkar följa spåret från broschyren ända fram till den veten-som
skapliga kan denna uppläggning möjlighetrapporten att testage
trovärdigheten i de påståenden görs.som

Peter Sylwan

viktigEn sak, jag skall bedöma trovärdigheten i vad dunär säger,
jag vilka intressen du har du formulerar dig. Då detär att när ärvet

intressant jämföra hur och SKI:s bedömerSKB:satt papper
fråga. Enligt min mening tenderar SKB alltid tonaattsamma ner

riskerna medan alltid har olika iSKI Ni intressengör motsatsen.
denna affär fakta före-och därför värderar ni olika. Migsamma
faller det på många håll finnas skillnader mellanrätt stora er.

Det kanske för trovärdigheten det tydligt fram-braärt.o.m. att
går har olika och kan olika intres-intressenatt att attman man se

också kan resultera olika analyser. Då kan medbor-i jagsen som
faktiskt ställa frågan jag skall lita på, jagmig närmestgare vem
skillnaden utgångspunktematroligen beror på vilkaatt är.ser

T Pappönis

Det finns kanske fall, där värderar fakta olika. vivi Närsamma
inte har olika förmodligen skillnaderna såsynpunkter märks inte
mycket. flertalet fall skillnad mellanI bör det dock inte någonvara
våra materialet, går tillbaka på skildasätt att presentera upp-som
fattningar verkligheten. kan ha verklig-Däremotav man samma
hetsuppfattning ändå dra fram olika saker för betona vissaattmen
fenomen.

utgångspunktema oförenliga, det problem. OchOm är är ett
skulle det gälla illaden vetenskapliga grunden, ligger mycketvi
till. känner sådant fall.Men jag inte till något
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Vilka krav kan ställas på säkerhetsanalysen

Carl-Magnus Larsson, SSI

Vi frågan vilka kravnärmar kan ställas. Genomföross som man en
säkerhetsanalys står med får betydelse först dåettman svar, som
det jämförs med de krav ställt del fråganFör SSI:s ärman upp.
vilka skyddskrav vi skall ställa. Igår sorterade Gunnar Bengtsson
in risken från strålning i samhället på skala, där han också hadeen
med kemikalierisker och andra miljörisker. frågaDentyper av som
vi på SSI har ställning till del strålningsriskenHuratt ta är: stor av
får komma från kämteknisk verksamhet respektive från slutför-ett

för kämbränsleanväntvar
finnsDet absoluta gränsvärden för vilka bidrag till strålningen

verksamheter med strålning får för dennaInomsom ge. ramen
absoluta kan då låta fönster fåvissa olikagräns upptasman av
verksamheter. Vår linje har varit anläggningar,operativa alltsåatt
kärnkraftverk i drift, får i anspråk till tiondel. Hell-Arneta upp en

och andra har för slutförvarvi har diskuteratsten noterat att ett ett
tio gånger lägre begränsningsmål. finns skälDet något kom-att

hur vi har Gunnar hade igår på allaBengtssonmentera resonerat.
sina bilder markering i form klart schema, visade huretten av som

värderar och hanterar risker. På slutet visade han formiman av-
hur det i själva verket i verkligheten Figurett nystan utser-

1.16. fårMan gå fram olikapå vägar.
Vi har förslageti till föreskrifter för drift,pågående t.ex. av en

inkapslingsstation, begränsningsmål skall gällasagt att samma
för kämkraftverken. jämförvi inkapslings-Mensom om

anläggningen med slutförvaret, jämför pågående verk-man en
samhet med avslutad verksamhet kanexistens t.o.m.en vars vara
okänd. För pågående anläggningar har institutionellman en
kontroll, vilket framtiden förutsättainte i kan för slutförvaret,man

kännerMan till det totala bidraget till dosen från den pågående
verksamheten det för slutförvar.inte Vi kännergör ettmen man
till dagens samhälle, medan vi inte något framtidens.vet om
Tilläggas kan vi dag fråni utnyttjar kämkraftverken,att nyttan
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avfallsproblemhandlarmedan det framtideni nytto-utanettom
aspekt.

framförtföreskrifter hartillförslaghar vi i vårtDetta gjort att
fas långtkontrolleradickegällerför slutförvar,att ett ensomman

kanrestriktion. Manytterligareframtiden, bör införain i en
alternativskall Ettdenna ärdiskutera hur ettstor vara.

det svårtteoretiska skälochprincipiellanollaltemativ. är attAv
valtförslagalltså i vårthar sättadiskutera nollaltemativ. Vi attett

påalltså nedviDå kommerfaktor lägre.ytterligare tio enen
nonnal bak-dagarsstråldos denmycket liten tremotsvarar-
stråldosskall dennabedömningEnligt vårgnindsstrålning. vara

till den.hänsynbehöverlivdagliga intesådan i sitt taatt man
förskyddet ochlångsiktigadetför attutgångspunktenDetta är

inteFramtiden kan viframtiden.utvecklinghållbar imöjliggöra en
andra verk-förocksåkvarbedöma. måste haVi ett utrymme

samheter.

SylwanPeter

stråldosökar jag minStockholm,ochmellan UmeåOm flygerjag
förkravenföreslagnadei storleksordning, motsvararsomen

definitivtdosAtlantenflygningslutförvaret. En över somenger
påpåverkamöjligendetligger sättet attdenna Kanöver gräns. se

jag i mittdosnivåer,lågasåniSSI:s trovärdighet, attsätteratt
irisk SSIdetFinnsför demdagliga skydda mig attliv inte kan en

försäkerhetsgränserprofessionella nitsitt högst legitima sättaatt
trovärdighe-därmedochabsurd situationstrålning hamnar i atten

SKB:s trovär-urholkas, påbedömningamai sättten somsamma
professionaliteti sin gärnadighet kan urholkas tonaratt manav

Är konsekvensför övrigt resonemanget attned problemet aven
med SASförhandlingarbordeSSI uppta

Carl-Magnus Larsson

vikommerdäremotpågår intemedFörhandlingar SAS ännu, men
gällandegrundpålagändringbehövaförmodligen göraatt aven
väl tagitdock,Problemetfråga.EU-direktiv denna näri är att man
sårbaromedelbart gjort sighardenna,ställning saki mansomen
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för få sin trovärdighet ifrågasatt.att Redan 0.01 mSv ifrågasätts
från vissa håll alltför liberalt krav. För andra framstårett detsom

för strängt.som

Peter Sylwan

En har följt många liknande problem åren svårbe-som genom -
dömbara, tekniskt-vetenskapligt grundade ställningstaganden i
miljöfrågan Valfrid Paulsson, lagtär ytterligare erfa-som nu en-
renhet till de många, nämligen Malå och diskussionen där. Det är
den du skall dela med dig till Varsågodnu oss.

Säkerhetsfrågornas roll i samband med
folkomröstningen i Malå

Valfrid Paulsson

blevJag ombedd sakkunnig ordförande i den lokalaatt vara
arbetsgrupp skulle fristående granskninggöra den för-som en av
studie SKB gjort i Malå. Det inte jag hittade på be-som var som

sakkunnig ordförande, detgreppet motiverades kanskemen av
jag under 24 år chefvarit föratt Naturvårdsverket och fått syssla

med lång rad likartade frågor, där det har rått oenigheten stor
mellan och varit stark opinionsbildning. Underexperter 12en av
de 24 åren jag ordförande i Produktkontrollnämnden,även denvar
myndighet har ombildats till Kemikalieinspektionen,som numera
där Gunnar Bengtsson chef. Sedan hade förmånenjag fåär att vara
ordförande i den parlamentariska utredning börjani på 1980-som
talet lade fram förslag den kärntekniklag, vi för närva-om som
rande har.

Nu min uppgift här redovisaär vilken roll säkerhets-att som
frågorna spelade vid folkomröstningen i Malå.

Om jag skall hålla mig strikt till rubriken, då skulle detta bli ett
mycket kort anförande. Det klart säkerhetsfrågoma, osäker-är att
heterna, riskerna, för risker har hela verk-svävat överoron m.m.
samheten, på alla nivåer och bland alla varit inblandade.som
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följden dennaturligtvisResultatet folkomröstningen osä-är avav
fråga.kerhet människor känner i denna svåra Detmånga ärsom

myndigheter.misstroende Menmisstroende och motmot experter
iställetskallvill hörajag det detta ni Jaginte ärtror att om.

riskerna ochförsökte kartläggaredovisa hur arbetade, hur vivi
skulle fattakommunenfram till den nivå därsäkerhetsproblemen,

för bedömningunderlagbeslut och samtidigt lägga ettett nytt en
eventuellt fortsatt arbete.ettav

erbjöd sigfyra sedan Malå kommunDet år acceptera attattär
villkorställde då vissagjorde förstudie i kommunen. ManSKB en

för detta:

kämavfallet;nationellaFörstudien skulle det0 avse
innebäraskulle inteMedgivandet till förstudie sägeratt man0 en

kommunen;till kämavfallshantering ien
folkomröstning.skulle avslutas medFörstudien en0

referensgruppförstudiearbetet viaSedan följde kommunen en
förstudiearbetet. Närmed vid planeringenoch kommunen avvar

kommunfullmäktige,bestämdedetta slutskedet,närmade sig att
friståendeförlokal arbetsgruppsärskildskulle tillsätta enenman

ordförande ifick uppdragförstudien. igranskning Jag att varaav
december 1995,sammanträde iförstaden hade vårtVigruppen.

för arbetet.förutsättningamadär vi gick igenom
representerandeingick 22den lokala arbetsgruppenI personer,
ideella organisa-näringsliv ochkommunen,alla politiska partier i

för grannkommunernafanns därtioner. Dessutom representanter
upptäcktebesviken jagblevoch för länsstyrelsen. Jag när att

för den opinions-innehöll någonarbetsgruppen inte representant
Malå.förvar i Dettaochförstudien ettemotemotgrupp som var
deklarerademed.ville Manvederbörande inteberodde på att vara

kun-ytterligarebehövde någonintefrån opinionsgruppen att man
ochkommunenavfall tillskap, ville ha någotinte attatt manman

sadeNaturskyddsföreningenville med arbetsgruppen.inte ivara
ansågordförandenklargjordeockså det falletnej, i att manmen

medverka imedför orkaorganisationsig för liten attattvara en
redan del-Naturskyddsföreningenhadearbetsgruppen. Dessutom
redanförstudien, och ansåg sigmed rätttagit i arbetet sambandi
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väl informerad. På sitt första beslöt arbetsgruppenmöte opi-att
nionsgruppen skulle kallas till alla sammanträden, del allaav
protokoll, inbjudas till alla övriga sammankomster och få all den
insyn arbetsgruppen skulle skaffa sig. Syftet med dettasom var
naturligtvis ingen efterhandi skulle kunnaatt komma och säga att

inte fått med och fåttinte den informationattman vara man som
andra fått.

Arbetsgruppen organiserade sig fyrai kommittéer:

Miljö- och säkerhet
Geologi och hydrologi
Transport och anläggningar
Socioekonomiska frågor

Ordförande i de olika kommittéerna de ingick ivar som pro-
jektledningen för hela verksamheten. Denna uppdelning på grup-

skedde helt frivilligt. Mycket korrigeringarsmå behövdeper göras
för skulle få fullgodatt representation i samtliga kommit-man en
téer. Dessutom hade naturligtvis kommittéerna vissa gemensamma

och hademöten möjlighet delta i andrasatt möten, ävenman om
inte tillhörde kommittén ifråga. Vad kommittéerna skulleman

syssla med framgår deras skulleDe granska förstudienav namn.
inom område. skrevVi in i protokollet den granskningenattresp.
skulle ske i princip ord för ord, förmening mening, sida för sida.

frågorDe skulle ställa sig i utskotten de följande:man var
Är uppgifterna korrekta
Är problemen tillräckligt belysta
Är det något saknassom
Är redovisningen tillräckligt klar och lätt förståatt
Vilka kompletteringar skall krävas

eftersträvadesDet alltså bästa tänkbara kunskapsunderlag for
Malåbomas ställningstagande folkomröstningen,i skulle gällasom

eventuell platsundersökning med provbormingar.en
Men den sakkunskapen räckte inte till för denna svåraegna

fråga. Därför beslöts också det skulle tillkallas friståendeatt
inte haft någotexperter med det tidigare arbetetsamröre vadsom

gällde förstudien eller förvaring kämavfallet. blevDetav en av
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mina uppgifter, bakgrund den erfarenhet jag hade,mot attav
skaffa fram sådana alldelesDet inte enkelt litetiärexperter. ett
land Sverige. med hjälp bl.a.Men Riskkollegiet och densom av
kunskap fanns kommunen fickinom så vi ihop expertpanelsom en
med deltagare från Chalmers, Uppsala universitet, Umeå univer-
sitet, Luleå och frånuniversitet del andra håll. Dessa experteren
fick komma till vårt första och först allt redovisa sinmöte av egen
bakgrund. Det mycket viktigt, för skall kunna bedömaär att man
trovärdigheten, vad det för människoratt ärvet typman av som
deltar debatteni och påverkar beslutsprocessen. den bakgrundMot

fick,vi engagerades de, och deras uppgift tvåfaldig, delssom var
helt fristående bedömning förstudiematerialetgöraatt en egen av

på de punkter där de och denna för denexperter presenteravar
lokala arbetsgruppen, dels fungera bollplank för kommit-att som
téerna och för den lokala skulle be-arbetsgruppen. alltsåDe vara
redda frågor alla sammanhang anslutningpå i tänkbara iatt svara
till granskningen förstudien.av

Arbetet bedrevs under drygt år. mycket stimule-Detett ettvar
rande arbete. Utgångspunkten för hela inteatt mangruppen var,
skulle gräla fannsskulle ha djupförvar eller inte. Detettom man
olika meningar inom arbetsgruppen. stället gällde det hurI att se,

skulle bära för behövdessig fram den kunskapattman som
för kunna bra information till medborgarna i kommunen, såatt ge

de på grundval denna skulle kunna bilda sigatt en egenav
uppfattning de och vad de vill. diskuteradesstår Iom var gruppen

huvud borde eller Fråganinte nej.över röstataget varom man
Äristället: det här oklart, fått bra informationnågot har viärsom

Ur den försynpunkten detta arbete mycket stimulerande vivar
arbetade på det alltid önskat kundeprecis jag görasätt attsom man
i olika sammanhang och verkschef ständigt tilltvingasman som

nämligen förutfattad ochmening siggöra, sättaatt att utan ner
tänka efter: Vad fel, målet, hurvad vad vadär rätt, är är ärsant,
skall vi bära för skalllösa det här problemet Och hur viattoss

mednå vår informationut
Någon propaganda för den eller andra linjen bedrevs givet-ena
inte. medveten skapa förtroende förvis Det strävan attvar en
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arbetet inte delta den offentligai debatten. förekomDetattgenom
några gånger kommittéer faktiskt kände kränktasig påhoppatt av

drabbades från dem inte ville med isom man av som vara
förstudiearbetet. Då det till protokollet tycktetogs att attman man
skulle kunna få detta arbete bli misstänkliggj ord.göra utan att

Parallellt med detta arbete förekom också information andrai
former inbjudna andra offentligaexperter, mötenav m.m.
Kunskap inhämtades på alla fanns tillgängliga. Undervägar som
hösten och1996 våren blev färdiga1997 med sinexperterna
utvärdering. granskades kommittéemaDen och sedan i denav
lokala arbetsgruppen. Och vi kunde, från kommittéemas sida,
godkänna sakkunnigt och väl genomförda ochrapporterna som
ansluta till deras slutsatser. naturligtvisExpertrapportemaoss var
offentliga och finns med i slutrapporteringen från den lokala
arbetsgruppen. Sedan gjorde kommittéema sin bedömning,egen
vilket också i samtliga fall ledde fram till förstu-ansågatt attman
dien välgjord och trovärdig uppfylldeoch högt ställda krav påvar
sakkunskap. fanns frågorDet naturligtvis lång raden som man
fortfarande ville ha på, medveten deattsvar man var om sva-men

kunde förräninte proceduren gått två ellerett, tre stegren man
längre. Här gällde frågan bara första nämligenett steg, om man
skulle kunna platsundersökning provborrningarmedacceptera en
på grundval det material framlagt.av som var

På enda punkt gick lokala arbetsgruppenden SKB:semoten
förstudierapporter. den gick dåDet intressanta i motsattattvar
riktning vad kanske skulle hade låtitsig. SKBän göraväntaman

expertutredning hur sådan här anläggning skulle påverkaen om en
turistnäringen och antalet besökare till kommunen. Utredningen
hade kommit fram till det skulle bli huvudsakligen negativaatt
följder. Vid genomgången den konstaterades denrapporten attav
inte bra gjord. innehöll rad förutfattade ochDen meningarvar en
bedömningar och anlitade dåinte representativ. Kommunen envar
särskild fristående konsult detta område gjordepå som en ny
utvärdering och korn fram till uppfattning, imotsatt att man
huvudsak kunde förvänta besökssidan,sig positiv inverkan påen

hänsyn till alla omständigheter fallet.inär togman
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Säkerhetsfråganhar medtycker kanske detta inte göra.Ni attatt
hurbara frågaintesjälvfallet har det detMen Det är om en

ocksåstrålningsmiljön. Detanläggning påverkarsådan här är en
kommunen.verksamhet iförriskerfråga vilka tar annanmanom

för kom-förtroendemänniskorsvad gällerVilken risk löper man
blandupplevs situationenöverhuvudtagetbeteende Hurmunens

Säkerhetsaspektenosäkerhet m.m.fråga ärallmänheten i om oro,
och på-strålningsriskermedenbart dettaalltså mycket vidare än

samlad be-fåförsöktedetta vigrundvattnet.verkan på Det envar
förstaför detsjälva måletdömning gjordesDetta ste-trots attav.

skulleöverhuvudtagetdetundersökaegentligen bara attget omvar
området.lönt börja borra iattvara

möjligt dettadet ilångtkunskaper såfick alltså framMan var
dennagenomgång är,läge, betydelsenden stora somav enmen
underlagskaffade sigegentligenenligt uppfattning, ettmin att man
förtroen-skoladesför eventuell fortsättning. Här grupp avenen

förverksamhetsområde,demän från hela kommunens att even-
möjlighetmedkunskaper,med godatuellt kunna gå in i nästa steg

verksamhet.bedöma fortsattatt en
överlämnatsoch resultatetklartkommittéernaarbetet iNär var

uppgiftmindettill så göraden lokala arbetsgruppen, att envar
hålletochheltdenbyggdedetta.sammanfattning Jag rapportenav

Med känne-utlåtanden.på ochkommittéemas experternas egna
väldigt viktigtdettill sådom gårhur opinionsbildningen attärom

helamisstänkliggöraskananvänder ordinte utan att manman som
formuleringar,ochbegrepptiden användakan typ somsamma av

fånågrasammanfattningen påpresenteradehaft.har Viexperterna
fannsDetallaBakom lågsidor broschyr.i expertrapporter.en

kommittéer-uppgjortfrågeformulär,antal frågor iockså ettett av
hadedärochkommittéerna svarat.behandlats i experternasomna,

på dettahört härredan harvialla de frågorfulltDet somavvar
få hörakommeroch Vi ännuseminarium att ommera av,som

verksamhet Detmed olikafinnsvilka risker typer varm.m.avsom
Ävende frågorna.påfickupplagt, vimycket tekniskt svarmen
ikommuninnevånamaförhardenna tjocka presenteratsrapport en
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särskild kortfattad broschyr, där fram de centralatagit mestman
frågorna.

detta lägeI det klart för folkomröstning och skullevivar pre-
för medborgarna vad innehöll, klar-sentera ävenrapporterna men

vad folkomröstningen fick uppdraggällde. dåJaggöra ett nytt av
kommunen, nämligen för den opartiska informatio-att ta ansvaret

inför folkomröstningen, skulleinformation givetvisnen en som
både korrekt referens-och kortfattad. tillsattes politiskDetvara en
med alla politiska skulle fungera boll-partier mittgrupp som som

plank och granska mitt material. gjorde så jag kunde.Jag Jaggott
skrev och talade vad skulle betyda och vad ettrapport etten om

skullenej skulle betyda. lista vad folkomröstningenVi hade påen
gälla och gälla. hamnade det besvärligavad den inte skulle Då vi i
läget förklara, dåvad betyder, det mycket lättnej är äratt attett
det slut den det betyder rad olikapå verksamheten. Men ett en
frågeställningar beskriva likai de olika går inteDet attstegen.
kort. Därför förklaringarblev det två sidor med "ja än ommer om
nej.

fickDå inträffade håll menade det intedet, på vissaatt attman
skrivas nej-altemativet.ja-alternativet Jagän sommer om om

förklaraopartisk besvärligt läge. fickhamnade i Jagpresentatör ett
detta frieri. frieri,konstigare vid Får nej påinteär änatt ett ettman

då fårdet klippt och då gäller det söka sig något Menär annat.att
komplikationer,frieri då uppstår radpå sittett manman en som

hur det blir i slut-måste lösa och klara och ändå inteut, vetman
änden. klaras så vad innanMen det måste gör,vetut, manman

friar referensgruppen upplöstes. ansåginnebar ManDetta attman
medoch fick fortsätta mittinte kunde komma jagöverensatt man
fick framuppdrag direkt under de kommunala myndigheterna. Vi

dåkommunal information inför folkomröstningen. Denen var
skullenågot förkortad, eftersom ansåg medborgarnainte attman

orka införläsa förklaring detalj viktigvarje att vetavaren om som
folkomröstningen. deldet löste på det denjagMen sättet att som
inte fick plats skrev speciell infonnationsartikeljag i togssomen
in i sakligt deortstidningarna. Det strävan att presenteraenvar
uppgifter fanns.som
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Helaoch intressant.spännandemyckethela tidenDetta var
fick drivaordningdemokratiskitiden fanns opinionsgrupp somen

gick inte iArbetsgruppeninfonnationer.sin politik med sina ut
detVarför fannsja-grupp.fanns ingenpolemik, sade. Detjagsom

ochvillskälet intenaturligainte det det utJo att pro-manav
villfötterna. Manhar påför något där inte torrtmanpagera

utvärdering, innanoch dessförstudienförst resultatetveta manav
hadeDärför dröjde Manviktig fråga.ställning så häritar man.en

ja-kampanjoch drivitgåttkunnat misstänkliggöras ut enmanom
idenhamnardetPå ettstudierna klara.innan sättet gruppenvar
debörjanredan fråntill dem attunderläge förhållande sagti som

grundenladedebattenbalansen ibristandemed.inte vill Denvara
fram.kornmaterialdetför trovärdighetenkring somaven oro
detharsak Däremotanmärkning ifått endaharMen vi inte en

då dennavad bottnarOchofullständigt.materialet ärsagts att
intefrågorinteofullständighet vi ii Jo, togatt somuppgruppen

alltsåförsta iför detbetydelsesärskild steget processen,var av
slutligadediskuterabörjasvårtliteprovbonningen. Det attvar

SKI, SSI,allaslutförvar innanriskerna med expertorganenett
harKommunenbedömningar.m.fl. sinaNaturvårdsverket gjort

ochtillbakamöjlighet kommaNaturresurslagen,därefter, enligt att
också nej.sägarätten att

positivvarithar dettamigsitt. FörmalåbomaNu har sagt en
demokratiskskolexempel pådetSamtidigtupplevelse. ett envar

dagdetiinteproblem.hantering Jagväldigt svårt atttrorettav
demedborgarnadärfinns landetkommun i vetnågon ommer

Malå.ivad görförhållandena kommunengeologiska i än man
ochslagolikaeffektertänkbaraMan analyshar fått manavaven

fannsintresserade. Numänniskorhar fått ärstor somgrupp aven
gruvkom-tidigareMalåredan eftersomförutsättningar ärdet en

bergshantering, utöversakkunskapfanns redanDet menommun.
kommit till någothar detdetta nytt.

analyse-strategigrupptillsattslutänden harI även somenman
nej idet blevellerdet blevhänder ettvad ett omomrar som
frånbyarna,folk fråningårdenfolkomröstningen. I gruppen

Dettaungdomsgrupperfrånnäringslivet, från seniorgrupper, osv.
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illustrerar också det demokratiska sig svår ochsättet närmaatt en
besvärlig fråga.

Diskussion

Peter Sylwan

Du detta skolexempel demokratiskpå hanteringsäger äratt ett en
svårt problem. Då jag: det och alltingOm så, harett ärav menar

gjorts och riktigt och ändå Malå,nej i deträtt säger över-man ser
huvud inte ljust för möjligheterna lösa detta problem. Av-ut att
fallet finns redan och problemet lösas.måste Det inteär som
med kämkraften, kan eller till,nej innansägasom man man
börjar bygga kämkraftverk. Malå nej till vidareI säger attman
med skaffa kunskap, med hjälp skulle kunna lösaatt vars man
problemet. Omröstningen gällde eller till slutförvarinte nej ett

till skaffa kunskap. har genomfört skolexempelNiutan att ettmer
på demokratisk och blir nej. Alltså kan det gåsvareten process,

Östhammarlikadant i Nyköping, Oskarshamn, såvida du inteosv.,
klart kan identifiera vad det fel.var som var

Valfrid Paulsson

vill knytaJag till de tankegångar hade iKämtekniklag-vian som
stiftningskommittén miljölagstift-och till tankegångama bakom
ningen, nämligen fördet producenten haräratt ansvaretsom
avfallet. dag vedertaget alla områdenDetta i på ochär anses vara

riktig princip. verkar detta ifrågasättas kämkrafts-Tyvärr påen
området, kanske det viktigaste alla. producerarDenärsom av som
avfallet har den bästa kunskapen detta. Sedan skall detom vara

demokratisk kontroll hur Dettautövas.ansvareten av ansvars-
har dock ifrågasatts debatten.i del detmönster Man säger atten av

fel SKB skall ha hand avfallet, därför de har käm-är att attom
kraftföretagen uppdragsgivare. Men det precisärsom samma
princip vi har för plast, kartong, glas och burkar. slutändenIsom
kommer ändå kommer ifrånin. aldrig regering ochManstaten att
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riksdag har för det blir bra lösning pådet slutliga ansvaret att en
ha braavfallsfrågan. riksdag måste i sinRegering och tur ett

underlag för fatta riktigt beslut.kunnaatt ett
själva drivaoch riksdagDå kan fråga: Skall inte regeringman

frågan sakkunskap behövs måsteoch fram all den Detta som
kom-våraockså har insetti viss mån Men attgöra.man mannu

hamänniskor, skallfyllda och kunnigaduktigaär sommuner av
den kommu-inflytande etableras och ipå vad görsstort egnasom

kunna där.Och därför skall avgörande beslut Dettatasettnen.
med införandet idiskuterades mycket sambandi vetorättenav

avfallsfrågorarbetade mednaturresurslagstiftningen. Vi varsom
NIMBY-syndromet.kände tillmycket tveksamma, eftersom vi

långbänkallt iSkulle det fatta beslut integå Kommer attatt
räddainte Detsvarade genomgående: ViMen politikerna är
nationellade känner sittfinns kommunalfolk ochkloktgott om

finnasdet kommernejMånga kommer attsägaatt menansvar.
kom-på denkommuner beredda acceptera". Man trorär attsom

förmågakommunernasmunala självbestämmanderätten och att
regionalpoli-ochrikspolitisktinom kommunen med och lösavara

tiskt frågor.intressanta
heladet klartSkulle det bli raktnej över, är attett processen

slutligadå har detfördröjs, det regeringen ansvaret.är sommen
bra mycketdjupförvar blirmedDe risker förknippadeär ettsom

jord.lösningförmotsvarande riskermindre temporärän ovanen
sittande regering kommerundrar det dröj innanJag hur länge er, en

opinions-kritik frånochför lång rad motionerutsättasatt en
lös-till säkrarekommer framoch andra, inte engrupper om man

mellanlagringen. Förrhar dvs.den för närvarandening än man
och då kommerriksdag ingripa,då ocheller måste regeringsenare

förskall bestämmaintekonflikt med grundtankeni att manman
bli nödvän-det alltsåfall kanmycket kommunerna. vissaIöver

digt.
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För och folkomröstningemot

Peter Sylwan

Tror du, uppriktigt regeringen skulle kunna fatta beslutsagt, att ett
inte hade föremålvarit för folkomröstning i denna fråga isom en

kommun Med tanke på utvecklingstendensema i samhället ochen
kraven på och medinflytande, informationstörre ochstörre mer

öppenhet, det välstörre inte sannolikt går tillbaka tillär att ettman
där regeringen kan dikterasystem

Valfrid Paulsson

Inte inom överskådlig tid. det svårtMen vadär att svara nu man
regering eventuellt skulle kunnatror 20 år. Viatt göra t.ex.en om

också opinionsbildning, kunskap går i vågor. Värde-vet att etc.
ringar förändras. Se på hanteringen rötslammet.t.ex. av

Peter Sylwan

hurMen inte med denna mycketgör typman, om man av nog-
hänsynstaganden, utsändande protokoll, engagerandegranna av av

människor, information, debatter, når det resultat vill Niman
ville väl komma fram till Malå sadei till fortsattaatt man
undersökningar med provborrningar etcf

Valfrid Paulsson

fårDet bli personligt Själv jag fårvi generations-ett tror attsvar.
skifte, ökad utbildning, ökad kunskap och andra värderingar. Där-
för kommer komma tillbaka till denna diskussion, tillochattman
slut har jag, snackat ihop Till kommersig. sisttrorman, man
fram till möjlighet, där får starkså majoritet för vissen man en
lösning, den går genomföra, det kan finnasatt ävenatt om grupper

dåMen det viktigt dessaär emot. är att accepterarsom grupper
demokratins spelregler och inte sig vad de kallar civiltägnar
motstånd. fårMan inte glömma det civila motståndetatt även
attraherar dem vill demokratisk ordning. Acceptansstörasom en
för spelregler därför väsentlig. Det går inteär attgemensamma
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spela fotboll enligt ishockeyregler eller mycketDettatvärtom. är
viktigt i utbildning, för massmedias arbeta och i opinions-sätt att
bildning, inte minst från centralt politiskt håll. Politikerna måste
klart stå och redovisa vad de det skapasså inte osä-attupp anser,
kerhet systematiskt misstänkliggör det demokra-attgenom man
tiska arbetet.

Peter Sylwan

Dock det naturligtvis legitimt nej, från börjanär sägaatt om man
har bestämt sig vill. fallinte så väl ocksåIatt attman anser man
det meningslöst delta kunskapsarbetet.i sådan hållningEnär att
tillhör också demokratins Spelregler, och majoritetsbeslut majo-är
ritetsbeslut.

Är det något deni du varit med du skulleprocess som om, som
ha gjort annorlunda ledaoch skulle ha kunnat till ett annatsom
resultat

Valfrid Paulsson

Jag skulle definitivt kommunalman ha medsom inte varit attom
lägga folkomröstningen tidigt. borrning skulle ha kun-så En man

med tillstånd endast från markägama. har dockHärgöranat man
demokratiska skäl lagt folkomröstningen mycket tidigt.in Manav

kunde ha med denna till efter provborrning, då hadeväntat en man
och haft kunskap förutsättningarna huvudvetat över tagetmer om

fanns. hadeMan fått tid för hela den demokratiska processen.mer

Torsten Carlsson

Det vad hänt Malå.intressant genomgång i Det ärvar en av som
viktigt komma olikaihåg varje enskild kommun Deatt att ut.ser
förutsättningar gäller kommun behöver rele-i intesom en vara

för kommun. kommuner fungerar också liteSom vivanta en annan
olika. Vi kan ha olika och omvärlden och imajoriteter, situationen
kommunen från tid till tid annorlunda ut.ser

Mitt personliga intryck den demokratiska ärprocess, somav
absolut Valfridnödvändig för nå fram till beslut, äratt ett att
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Paulsson har gjort helt riktig iakttagelse, inte skall haatten man en
tidig folkomröstning. har också haftDet vi mycket klart för ioss
Oskarshamns kommun. tillhör demJag på dentrorsom represen-
tativa demokratin, där valda folket i kommunen får tapersoner av
sitt Så länge kommuninvånama väljer människor medansvar. en
viss uppfattning i detta och andra avseenden, jag denattanser

demokratinrepresentativa måste den gäller.vara som

Peter Sylwan

Men anden flaskan både i och Malå, ochStoruman iärnu ur
då lär den väl det i Oskarshamn och Nyköping. Ellerävenvara

du skall kunna fatta beslut detta folkom-att utanmenar man om
Ärröstning i Oskarshamn inte "standard" de tvåsatten genom

folkomröstningar varitsom

Torsten Carlsson

På din första fråga måste jag jag inte övrigtFöratt vet. vetsvara
jag inte med, det beslutet skall fattas.jag Attär närens om en
"standard" skulle jag inte. finns det lagDäremotsatt trorvara en

minst kommunens skriftligen5% invånaresäger attsom om av
kräver folkomröstning, kravet fullmäktige, ochmåste itasen upp
då kan det bli svårt för fullmäktige dettanej. Detsäga äratt som

det blir folkomröstning eller inte.styr om en

Valfrid Paulsson

Som i grunden haft folkomröstningarhar jag svårt medstatsvetare
i alla möjliga frågor. hindrar detDet dem har verkligasom ansva-

behöverDe då frågorna. medinte sig in i Detret. sätta värsta
detta beslutsfattarna kan hamna i situation, där de inteär att en
behöver fatta beslut bara påverkar inför folkomröst-utan genom
ningen engagerade detta vill ha. vill haDet inte vi Viärgrupper.
beslutsmässiga regeringar, kommunalnämnder och fullmäktige,

fattar kunskappå grundade beslut. Och då förjag mintrorsom
del, den representativa demokratin den bästa formen.att är



Arne Hellsten

Detta fråga intresserar mycket. Ochmig jagär är även rätten som
väl insatt förhållandenai i Malå. det bra demokratiskAtt var en

genomfördes där, helt övertygad förstajag Detärprocess som om.
problemet information tillnå med bred allmänhet.att utvar en
Denna svårbegriplig. utsträckt tiden ochDen iär rätt ärprocess
innehåller olika förDärför den föga intressant bred all-ärsteg. en
mänhet, eftersom inför frågan: djup-inte ställs Skall vi ha ettman
förvar i Malå kommun Frågeställningen därmed lätteller inte blir
diffus, och det blir föra debatt någotsvårt justänatt annaten om

djupforvar eller Debatten Malå handladeinte. i inteett om en
platsundersökning eller provborming. Motståndarsidan diskute-en
rade istället djupförvar.ett

det problemet.Detta pedagogiska Deär stora som propagerar
för platsundersökning.ja, för en Denästaett stegpropagerar som

för till eventuellt läckage i 240 000nej, nejsägerett ettpropagerar
år enligt skrifter. debatten och det blirvissa Därmed hamnar snett
svårt frånföra saklig debatt, vilket upplevde såväl arbets-viatt en

diskuterade heltsida på det politiska planet. Mangruppens som
enkelt sak. berodde också mycket påinte Detta att mansamma
framför föraallt från s.k. miljögrupper hade taktikvissa attsom
diskussionen djup-den gällde frågan vi skulle ha ettsom om om
förvar eller inte. Då kunde dra fram all den osäkerhet visomman

finns. denOch kunde få med allmänheten,sigvet trotsman som
breda specielltundersökning och granskning gjorts intesom var
väl informerad. säkerhets skull då nej, eftersomFör säger man

skulle innebära.inte vadvet ettman
Vi motståndarsidansmåste alltså börja och diskuterasyna

Även den representativastödjer tanken påjagargument. om
demokratin, bli för de andra förstudie-jag det kan svårttror att

fråga.kommunerna komma undan folkomröstningar i dennaatt
problem jämställer de olika aktörerna.Ett ärannat att man

Lokaltidningarna före folkornröst-i Malå hade vissa reportage
där presenterade vad betecknade kampanj-ningen, man man som

Arbetsgruppen, Opi-Där jämställde SKB, SKI, SSI,grupper. man
Miljöförbundet Jordens ochnionsgruppen, Greenpeace, Vänner



felak-kommunen. Detöverhuvud aktiva ialla andra är ettvarsom
informationskilja på seriöstill måstetigt Mansätt väga.att

massmediaharkampanjvcrksamhet. Häroch och skär ett oer-ren
blivit ja,hävda,skulle, vill jagMalåhört Resultatet i ettansvar.

vadviinformation,faktabaseradhaft enbartvi hade vetatomom
utifrån den frågahade debatterataktöreroch allavi röstade omom

gällde.folkomröstningen

SylwanPeter

ja-sidan,påmotivbeträffandeväl klart attså mycketMen eravar
Malå,skulle byggas idjupförvartillhade positivani varit ettatt
hadeprovborrningarnaresultatenochvidarehade gått avom man

Hade däremotfanns.djupförvarförförutsättningarvisat ettatt
eller hurnej,skulle niresultat,negativtborrningarna givit sagt

HellstenArne

kanrimligenståndpunktendadensjälvklart.Ja, Det är man
radioaktivi-medför ingenplatsundersökningtill.komma fram En

måsteMetodenkunskap.skaffa sigVad det gäller är atttet. mer
detblirKBS3-metodentillåta prövas,Vi måste atttestas. annars

tillframkom viarbetsgruppen attteoretiskt Ibara ett resonemang.
vitillställningocksåvi skulle kunna taattnästa utanstegta om

eller inte.Malå kommundjupförvar iville ha ett

SylwanPeter

Dimatillgårmotståndarsidans ärvilkaFrågan argument nuom
frånLitvinov Greenpeace.

Dima Litvinov

ifolkomröstningenochpågående platsvalsprocessenVi denser
eller legiti-godkännandestämpel förförsökMalå attett ge ensom

poli-frågamycketlikadå för mig ettKBS3. Detmering är omav
Därförforskningsarbete.tekniskt atttiskt beslut ett ansersom

detfaktum,detmedvetnamänniskor attviktigtdet ärär att om
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finns de starkt ifrågasätter själva metoden. dettaJust presente-som
rade vi i vårt valmaterial i Malå.

Åhar också fråga.Jag sidan Arne Hellsten hansäger atten ena
tycker människorna röstade nej, röstade vid fel tillfälle. Deatt som
borde ha och de skulle ha ja, de haderöstat röstatsenare om upp-

Åfattat frågan riktigt. andra sidan tycker du det rättatt attvar
lägga folkomröstningen där den låg. Valfrid Paulsson tyckte att
den skulle kommit först Ni alltså deninte påär överenssenare.
punkten.

Peter Sylwan

På många punkter talar förbi varandrani och det väl skälet tillär
det blir komplikationer. uppfattadeDu Greenpeaceatt säger att

folkomröstningen i Malå skaffa förlegitimitetsättett attsom
KBS3-metoden. Hellsten han uppfattadeMen Arne säger att att
omröstningen handlade heltnågot Då driver in-annat.om man
formationskampanjer från två radikalt olika utgångspunkter, därför

bestämt försig handlar helt skildaomröstningen tvåatt attman om
saker. Då blir det komplext.rätt

Vidare, hur skall kunna skaffa kunskap metoden,man omom
inte får några undersökningar Till sist måstegöraman man svara

på de frågor ställde tidigare, och dåKent Pettersson måste man
finna plats, där kanen man prova.

Dima Litvinov

Detta handlar kärnavfallshantering. hand-Påmöte sättom samma
lar alla lokaliseringsprocessen kärnavfallshantering.i Vistegen om
har problem med den för kämavfallshantering föreslagna metoden.
Det då naturligt för ifrågasätta just den.är attoss

jag förstår programplan denOm SKB:s 95 handlarFUD rätt,
två olika forskningsprocess, syftehar till attom processer, somen

fram metod, och platsvalsprocess, syftar till finnata atten en som
plats, där metoden kommer tillämpas.atten

förstodOm jag hanKent menade intePettersson rätt, att man
hamåste hittat plats det måste fler experiment,görasutan atten

innan kan påstå KBS3-metoden säker. har ingetDettaärattman
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med den platsvalsprocess beskrivs i 95 ochFUDgöraatt somsom
bedrivs i några kommuner.nu

Gemensamma spelregler

Torsten Eng

finns och måstekan blunda för avfallet viIngen taattattav oss
också ha in-hand det bra bör dåpå Vi gemensamtsätt. ettettom
skall tillspelreglerna för hur detta gå ärtresse att gemensammaav

alla kanoch genomförs Detpå sätt acceptera.att ett somprocessen
tillMalå har tilltrogäller då också människor i Nyköping, etc.att

handlar ocksådet till säkerhetsanalysema. Detvalda ochsystemet
förutsätter dessatrovärdighet, vilkettillit till aktörernas attom

spelregler.spelar spelplan och alltså harpå gemensammasamma
förslag, välhar lagt fram radKent Pettersson stämmersomen

olikalikheter mellanoch visar påmed SKB:söverens program
till för framtiden.aktörer, kan Dessa utgörta envarasom man

dåför vårt arbete. Fråganbaslinje alla äratt startagemensam oss
spel-skapavilka möjligheter det finns framöver att gemensamma

utanfördel ställer sigregler slipper upplevaså viatt att proces-en
vad gäller derasolika aktörernaVilka kan ställa på dekrav visen.
vadoch förklararstöd för så de ställeratt processenuppprocessen,

innebär börja.där vi måsteDet är
utanförvill ställa sigdag finns delI processen.en grupper som

med.villeoch inteMalå drog arbetsgrupperI sig vissa varaman ur
sakfrå-kringstudiegrupperNyköping har del dragit sigI uren

hartaladede likheter jag ManSkälet inteär att om.goma. man ser
förolika grundförutsåttningamauppfattningar processen.om

SylwanPeter

ochmed infonnations- opinions-du inte får iMenar att man vara
folkomröstningsbeslut,bildningsverksamhet kring kommunaltett

och har väletc.inte ingår i förberedande Var enom grupperman
eller hon villfull frihet offentliga hanspela på denatt scenen som
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Torsten Eng

Självfallet Det du sade tidigare alltid legitimtär nej,sägaattsom
i det läget bör ha något alternativ komma med.även Iattmen man
fallvarje bör i fråga denna, där kan blundainteman en som man

för avfallet finns, kunna komma fram till stånd-att en gemensam
punkt för hur frågan skall kunna drivas framåt.

Valfrid Paulsson

För mig det otänkbar tanke folkomrösta vilken metodär atten om
skall välja för hand avfallet och orimligt före-att ta attman om

ställa sig skulle kunna få sådan upplysning kring dennaatt man en
fråga, gäller teknikaliteter, det går folkomröstaatt attsom rena

den. måste faktisktMan beroendeäracceptera attom man av
politiskaDen kontrollens uppgift blir då granskaexperterna. att

dessa ställa dem varandra ochexperter, göramot egna
bedömningar. Skulle politikerna ordna folkomröstning för atten

vilken metod framtideni skall använda, detavgöra man vore
liktydigt med vilseleda allmänheten och denna sakisägaatt att
kan inte vi politiker själva ställning. inte hur mångaJagta vet
ledare och insändare jag läst, där detta såärsagt att storman en
och besvärlig fråga den kan läggas kommun.inte påatt en

hellerDet inte den frågan lades på Malå kommun utanvar som
endast skulle få borra eller Rikspolitikema har litat påom man
kommunen och det kommunal fråga skullemenat att var en som

i kommunen. fanns för övrigt inte rikspolitikerDetavgöras en som
ställde i Malå och sade vad han tyckte. Samtidigt kornupp man
från andra håll respekterar spelreglerna och sadeinte attsom
Världen på beslut. Sådana hem.går Detväntar är,ert argument

jag, bristande respekt för kommunens älvbestämmanderättmenar
gå in och sken beslutet har innebördatt änattge av en annan

kommunen själv bestämt det skall ha.att
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Peter Sylwan

Med din vinkling frågan möjligen så, det andrapå detär att var
Stockholmutnyttjade Rikspolitikema iinte spelreglerna. sattsom

och hukade striden. spelreglermedan folket Malå fick Dei ta som
finns offentligademokrati till media, deni tillgångär scenen,en

utnyttjadeopinionsbildning, demonstrationsfrihet Dessam.m.
enligt ditt Malå till bristningsgränsen,iGreenpeacesätt att se

roll spela,medan har viktigpolitikerna i Stockholm, attsom en
opinionsbildningsgruppemadeltog tillinte lämnade walkutan over

folket jobbet.och lät Malå så helai sägaatt ta

Valfrid Paulsson

sidafrån kommunensharMen inte spelreglerna, närsattman man
folkomröstningentalat vadmed deltagande alla partier omav- -
folkomröstningen.målet förgäller Dänned har angettman

gällerFolkomröstningensedan kommer andra ochMen in säger:
dettadetta Och deinte något helt är män-sägerannat.utan som

har någonniskor kommunen, inteinte deltagit i isom processen
bedriverfullmäktige.kommunen eller deltagit Dei irösträtt en

blir lurade. DåMalåboma deintensiv propaganda och tillsäger att
har enligt min mening spelreglerna inte accepterats.

SylwanPeter

hemgårdå felet den argumenteringVems är att sortens

Valfrid Paulsson

frå-informationmedSjälva dilemmat svårigheten gåär att ut om
detAllaoch osäkra.begränsning. Människor rädda attvetärgans

bedömasfinns skall Trotsosäkerhet i bakgrunden, senare.en som
tidigt stadium,det flyttar fram diskussionen till så attett manman

skapar förvirring och osäkerhet.
sådan situation,skall hanteradiktaturerna hurI vet enman man

ochdiskussionerdemokratiema klarar det endasti vi genommen
skapaömsesidig respektbevaradhos underatt motpartengenom

livsluftDemokratinsförståelse för den uppfattningen. är attegna
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det finns något uteslutandevilja till förståelse, hittar påingenatten
till bra.på grund "dess baksida" alla syftar något ärutan attav som

arbetadehar bakgrund och jagJag i kanslihuset minns närävenen
för tillfälle sadeEdvin VidPer Sköld och Gunnar Sträng. ett

med någraGunnar har förvirra mig inteSträng: bestämt mig,Jag
illustrerarfakta det någotDet skämtsamt sagt, somnya var men

faktiskt existerar.

Peter Sylwan

människor inteDet visar på nämligenintressant taratten process,
kan inte migställning till fakta till andra människor. Jag sättautan

bestäm-in alla fakta fråga måste, jagi kring komplex närutanen
mig, följa någon litar på.jagmer som

undersök-i allakan det dock komma GreenpeaceHur sig att
där-Media kommer någotningar ligger högt i förtroendeligan

myndigheter ipolitiker ochunder och åtminstone Englandi- -
politikerbotten Myndigheter ochsärskilt efter galna kosjukan.

dåligtligger alltså till journalister och opinionsgrupperi motsats
politiker-myndighets- ochtill. det frånFinns någon lärdom nisom

sidan kan dra den iakttagelsenav

Arne Hellsten

och massmedia harFörklaringen förmodligen Greenpeaceär att
det sigvälja på. Visarhar och vittsvaren. De attsvart att senare

tidigarede Greenpeaceshade fel, bl.a. gälltvilket har många av
politikeraktioner, vidare. Somskakar bara och gårsigman av

verkligheten intemåste på sig och insenågot attsättman nyansera
tycker det vimänniskoreller innebär vanligavit.är Det attsvart att

låter ganska luddigt.säger
inlägg,LitvinovsLåt mig också kommentera Dima senaste som

innebära.vad skullefanns olika tolkningarvisar det ettatt av
skullenågot SKBVad röstade Malå egentligenvi i somom var

helst i Sve-dag helst vilken kommunkunna vilken igöra somsom
markägarenskrävs endastrige, nämligen provbormingar. dettaFör

frågakontroversielltillstånd. har dock upptäckt dettaMan äratt en

18-58304
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och vill ha hos lokalbefolkningen från början förank-välgärna en
rad demokratisk Därför frågar lov fört.o.m. attprocess. man om

förstudie, dvs. utredningsarbete. Vi tycker allagöra ett renten nog
detta bra. komplikation uppstår dock GreenpeaceEnatt är när

kommer till Malå och kommuninvånareni påKansäger: ta ert
godkänna KBS3-met0den, elleringenatt expertansvar som myn-

dighet hitintills har godkänt självklart Malåboma dåDet är att
för säkerhets skull det denna fråganej, intesäger trots att var
kommuninvånama ombads ställning till.ta

Antingen mycket okunniga ochGreenpeaceär om processen
taktik från kampanj-ansvarsområdena eller också handlar det om

sida. säkraste få folk med sigDet ärsättet attattgruppemas
skrämma genomföradem till Skall vi alla vill, kunnavi,tro. som

demokratisk motståndar-denna fråga, måste viien synaprocess
sidomas och massmedias detta svåra arbete.i Jagargument ansvar

lösningövertygad aldrig kommer nå någon iviär attattom annars
någon kommun i Sverige.

SylwanPeter

varför kommunföreträ-Har möjligen något påDima Litvinov svar
darna framstår mindre trovärdiga opinionsgmppernaänsom

Dima Litvinov

ja-sidan har andrakan bara Skälet jag, intres-Jag gissa. är, atttror
har uppdrag ochmedan vårt enda miljön. SKB sittintresse ärsen,

handsvill då tilltill deras metod liggerDet näraatt accepteras.se
ifrågasätta metoden. kan lättinformation DenSKB:satt upp-om

fattas reklaminformation. kan inte förvänta sig Coca-Man attsom
Cola berättar läsk dålig för tänder-hela derassanningen ärattom

berättar allt dePå kan sig SKBinte väntasätt attna. samma man
frånfaran lyssnar till människormed deras metod. Närvet om man

infor-ja-sidan, finner ofta mycket upprepning SKB:si avman en
informationen.mation. Därför ifrågasätter också människor

finns här förGreenpeace rädda jorden. Viintresse attär att
andra platser harmiljöförstöringen. Malå och påMånga istoppa
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till mig skälet till vii Greenpeace går käm-sagt att att emot
avfallshanteringen vi vill kämreaktorer. Skälet tillär stängaatt av

jag kämlcraften i själva verket jag inte tyckeräratt äremot att att
kämavfallsproblemet löst. det, kommerLöser jagär attman se
annorlunda på kämkraften.

Låt mig också återkomma till diskussion orsaken till detattom
fanns lite Valfridså tillit till granskningsgruppen. Paulsson gav,

jag, Många upplevde det nii sin presentation.tror svaret att var
dikterade spelreglerna, dvs. bara skulle talaattsom man om prov-

borrningar och metoden. spelreglerinte själva Dessa accepte-om
rades sedan alla. människor Malå har tillinte Många i mig:sagtav
Varför skall provbormingar och platsundersökningvi acceptera

har införbäring på metod känner osäkravi Detsom en som oss
för övrigt Malå hörde det s.k. knarklangare-argu-i jagvar som

gillar knarklangare flyttar mittmentet. Om jag inte in iatt en
kvarter, saknar honom bostad där, förjag anledning Visaatt atten
han skall det honom hyra den.avgöra attom passar

Arne Hellsten

Dima Litvinov visade verkligen inlägg riktigheten i mitt på-i sitt
stående, det de enkla lösningarna och de enkla sanningamaäratt

går hem. vill rädda jorden uppfattar detVem inte Vemsom som
positivt och bra det alltid lättare nejDessutomän är sägaannat att

ja. lite framti-vad har, mycketManän vet vet omman men man
den. särskilt viktigt det gäller diffus och långDetta är när pro-en

denna.cess som
Vad undersökning Malå föregäller trovärdighet gjordes ien

folkomröstningskampanjen. gransknings-Enligt denna hade
mycket hög trovärdighet. Vi låg långt opinions-övergruppen

med informatio-och andra. Problemet har varit nåatt utgrupper
och har helst draghjälpdär vi inte haft någon mass-nen, som av

harmedia, eftersom speciellt Vivi inte har varit intressanta.
varken Därtillde enkla eller bidragit till några rubriker.gett svaren
vill nej-sidan. Under slut-jag påstå massmedia klart stått påatt
fasen de aktörervalkampanjen lokaltidningen på nej-av en avvar
sidan, resultat.bidrog till vi fick nejatt ettsom som
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Klaus Pontvik

information ochtillräckligt medtalar infonnation,Ni rättvisom
denhade informationkvalitet infonnationen. sinpå SKB menom

undveksidorbåde starka ochredovisade metodensinte utansvaga
svaghetema. Varför det såär

Claes Ihegerström

roll.diskussionen SKB:sallmän kommentar kringFörst omen
förharriksdagsbeslut SKBSamhället har ansvaretsagt attgenom

fråga, måstenågon fördenna fråga. påLägger manenansvarman
måstedetta Detmöjlighetvederbörandeäven att ta ansvar.enge

fårrimligtoch pårimliginnebära SKB i sättettatt processen
fågäller det intefå förslag prövade. Givetvismöjlighet sina attatt
fåfråga på siktdet blirdessa godkända rakt utan attenav --

underlag för prövning.frågan och framarbeta med ta
detta,arbetar förViMalå sade Dima Litvinov:I att stoppa

behövs förunderlagdärför får fram det prövani attatt ta somom
sådantDärförmetod. videtförslag, så legitimerar stopparera er

fåkommeraldrigegentligen SKBarbete." innebärDetta attatt
prövad.få metoden Detbehövs förfram det underlag är ettattsom

liggerdethänder,till ingentingoerhört effektivt sätt att att mense
metoden ikritiserafårdetta.logisk kullerbytta i Man gärnaen
tyckerlängeockså, såmåsteolika avseenden, attmanmen man

till ingå-förslagföra fram våralåtaskall haSKB ansvaret, enoss
prövningdennagenomtänkt prövning. Detende, allvarlig och är
medarbetetfälla utslaget och inteskall att tastopparatt mansom

fram underlaget.
allvarligtvillsvagheter jagBeträffande redovisning säga attav

allaoch bra bildallsidigambitionvi definitivt har att avge ensom
videt i sakensSedan liggerdessaaspekter på attnatursystem.

fråga.trovärdiga denna Detbli ialdrig kommer ärattensamma
friståendefrån SKBnödvändigt det finns andra parter,att som

iskjuta våraochförsöker lyfta fram svagheterockså argument
sank.

viktiga.utgångspunkterolikaroller eller heltOlika är
dock SKB,måstevad gäller säkerhetenHuvudaktör somvara
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brapådetta gårgrunderredovisar på vilka vi göra ettattatttror
får sedanunderlagsvagheter. Dettainklusive osäkerheter ochsätt,

granska.myndigheter med sinafrån fristående experteross

CarlssonTorsten

särskildnågonoch skylla pågeneraliserafår part attMan inte
massmediadet blev. Attblevfolkomröstningenresultatet somav

gickOskarshamnvi iInnanhar spela fårsin roll acceptera.att man
och beslutvarjeklart förförstudie, gjorde viin i stegattossen

klaraslutförvar. Viinnebär vi kommer ärvi närmare etttar attsom
viinnebärförstudie när-i ärdetta in ett stegattöver att att en

från börjanredanpunkt jagPå dennaslutförvaret. tror manmare
tydlig.skall mycketvara

GreenpeaceupplysningSedan det intressant gav,somenvar
slutligtförjag tolkar så, systemettaccepteraratt om mansom

också käm-legitimerarkämavfallet,omhändertagande manav
finnasdet inteändamål. Då kanför fredligakraftens användning

lösning.nåkämkraftmotståndarenågot intresse hos någon att en
kämbränslet skall liggaanvändadetMed ordandra säger attman

ochnuläget,det ikommun,kvar Oskarshamns göri CLAB i som
det kan aldrig acceptera.

Valfrid Paulsson

sade iHellstentill vadanknyta ArneAvslutningsvis vill attjag en
frågamått imedalla kunnadebatt måstedenna mätas sammasom
litarför kunnaFörutsättningentrovärdighet. vetaatt manvemom

gälleröppenhethar dengenomgåendepå, är ai sam-somman
ni,harvilken expertishar ni,utbildninghället: vilkenVilka ni,är

varifrån får nihar ni,mandatvilketerfarenhet har ni,vilken
påkansamhället,grundläggande ipengarna Det attär svaraman

deställa påkrav börfrågor. Exakt opponenter,dessa mansamma
villDåmanipulerat.samhälletpåstår vetaäratt somvemmansom

har bestämt Green-manipulerat. Vemsamhälletbestämt äratt
försam-demokratiskadenfrågornainställning i Hurpeace°s ser

sak-och vilkenskall viså härhar bestämtling attut agera,som
bygger påkunskap man
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för underkännaSKB har inte monopol på sanningen, attmen
kunna redovisa sinandras och sakkunskap måstesanningar man

gammalmig tjänstemaninte bara sina åsikter. För ärsomegen,
beslutkunnat fattadetta skulle aldrig hamycket viktigt. Jag ett

ellerdärför Natur-expertmyndighetema, Greenpeaceattemot
hade blivitDå jagskyddsföreningen hade påstått någonting.
skall då hamassmedia. Vadutskrattad både politiker och manav

opinionsbildamapå Desakkunskapen istället lyssnartill, om man
ochgårpolitikerna.skall lyssna på dessa Men utär mansom

politi-också förmåsteunderkänner andras arbete,seriösa man
och sakkunskapvilken expertiskerna klart redovisa på grun-man

dar ställningstaganden.sina
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kan egentligen3 Session Vad
vår tid och ihända I egen-

framtiden

informationsmaterial frånPresentation av

SKB

UtvecklingschefT Papp, SKBönis

uppgift.lättAtt på bild ingen15 minuter SKB:s ärsynge en av
möjligadet endahar kommit medJag arrangörerna,överens att
belyser.frågor, jagplockar antal viktigajagsättet är att ut ett som

villSedan fortsätta diskussionen. jagfinns det möjlighet Menatt
tekniker arbetarförsöka viförklara vad det beror på attnu som

underlag, vimed detta har braganska säkra på vi närär att ett
förinformationhar tillräckligdet här går Visäger göra,att attatt
för-bara så det,framåt. vill alltså påståJag inte äratt utanatt

söka förklara har.varför den bild vivi skapar somoss
Jag fyra frågorvill påsvara

skallvadinteVarför behöver vi förvar Vetett man0 man
farligheten, så det svårtskydda vadsig sägaär attäremot, som

något tillräckligt;ärom

för vårhar varit basHur konstrueras bra förvar Dettaett en0
förvarbyggaverksamhet successivti 20 år ettattsnart uppnu,

möjlighetdet finnsfömuftigt, logiskt såpå attsätt, attett en
dessbevisa kvalitet;
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på såtänker jag inte inHur analyseras säkerheten Det0
detbramycket här, eftersom Nils Rydell presentation avgav en

under session

ochför denna session jagrubrikenVad kan hända Detta är0
arbetaallt finns logikskall försöka förklara det atttrotsatt en

Alltingefter oväntade händelser. intetalar ärnär man om
dessa frågor logiskt.kan hanteraoväntat, man

Varför behöver vi förvarett

förtillgänglighet,Säkerheten farlighet och precisavgörs somav
farliga kanManmedicinskåp, där har ämnen.ett en massaman

dettillgängligheten.öka säkerheten minska Det äratt somgenom
farligt,bränslehela harvårt arbete går på. Vi äranväntut ett som

viarbete bygger påmed karaktär farlighet. Hela vårtviss på sin att
och medhos detta bränsle viungefär hur farligheten attvet utser

tillgänglighetenhjälp skall reduceraåtgärder förvari överettav
mycket långa tider.

använderfarlighetfråga NärVad det Vi iär pratar om om
överskottsenergi.medkämbränsle reaktorn, bildasi ämnennya

strålningstrålning. DennaEnergin så småningom äravges som
farligtjämför med hurfarlig människor.den drabbar Om manom

för bränsletillverkningen,ursprungligen brötdet uran var som man
idet placerasanvända bränslet,så kan konstatera det närattman

bränsleobestråladedetförvaret, farligareOOO gånger1 änär ca
far-år förSedan det 100 000reaktorhärden.in i tarsattes casom
detfarlighetsnivå hosligheten ungefärtillatt somsammaner

Dänned intefanns berget.ursprungligen i sagt att uran-uran som
harallt vifyndigheter skulle ofarliga,i trotsnaturen menvara

innehåller sådana koncentrationerutvecklats miljöi aven som
medpechblende-fyndigheter 60%har antalVi t.ex. ett storauran.
ungefärfarligheten påhar malmen nivå påDär ettsomuran. en

bränslets efter 000 år.100motsvarar
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skyddVad behöver för säker hantering avfalletvi är etten av
fram till dessden mycket höga farligheten under perioden attmot

årnaturliga Alltså kan 100 000nått denna nivå. säga attmanman
pådet arbeta med. kan ytterligare tittaperspektiv vi måste Manär

kanskedet perspektivet och konstatera inomnärmaste ettatt par
denredan sjunkit till gångerår har avfallets farlighet 10tusen ca

farli-farligheten, från gångernaturliga nivån. 1 000Den största
definns undertill ungefär gånger farligare10 än natururanet,gare

skyddetviktigt.några åren. DetDettanärmaste är störstatusen
påbehöver säkerheten byggeri början. Bevisningen attavman

god för denskall ha hög möjlighet göraatt en prognosman en
period farligheten.har den högstasom

finns olika farligheter.det tvåviktig sakEn äratt veta attannan
ganska3.1 avklingarFissionsprodukterna spärrad linje i Figur

avfallet påvi harsnabbt. strålning nårDe ävenoss omger en som
skulle ändåintill. Strålningennågra avstånd eller i rummetmeters

den. Behovetkunna skyddadrabba och vi måste attmot avossoss
under någragammastrålning finns baraskydda dennasig mot

skallallthundra år villår, kanske attuppemot ett tusen manom
långsiktigtmyckethinna Vadförsvinna ordentligt. är merasom

främstaktiniderna.och besvärligt skydda Detsig äräratt mot
luften ochmycket lättalfastrålare. Alfastrålning fångas avavupp

ingetutanför kroppen så dethuden. alfastrålareHar ärman en
detfårnämnvärda doser. Men inproblem, får ingastörre manman

mycketfåså kankroppen andningen eller viaviai maten, man
skyddavihöga doser. farligheten måsteDen mot.oss

sikttillgängligheten på långAlltså uppgiften minska är attatt-
dju-grundvattnet frånmedhindra kommerradioaktiva ämnenatt
ellerandningi kroppen viatill människan och kommer inpet upp

mat.
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Principer för djupförvarett

oPassivt skydd
oFlera barriärer
oNaturliga material
oNaturliga förhållanden

SpädIsolera Fördröj ut- -

Figur 3.2

konstrueras förvarHur braett

Alltså bygger skydd. IFigur 3.2förvar skall passivtvi ett gesom
följt ganskadjupförvar, vi harVisas antal förprinciperett ett som

länge i vårt arbete:

övervak-beroendesäkerhetFörvaret skall förinte sin0 avvara
eftersomning. skydd eftersträvas.Ett för Menpassivtsystem

perioden ha fleragardera sigså lång måsteär attgenomman
felaktigabarriärer. kanmedvetna vimåsteVi göraattvara om

bedömningar;

kan intebarriärema. Denbygga vår kunskapVi måste om0 upp
Praktiska erfarenheterenbart laboratorieexperiment.baseras

förkanske etthundra år,tiotals tillhar från år attvi menupp
möjligheten tittahundratusenårsperspektivet endabelysa är att

koppar iförekomster gedigetnaturliga material,på t.ex. avsom
användabentonitlerorberggrunden eller i Kannaturen. manav

bevisningockså byggamaterial kansådana så somupp enman
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inte bara bygger på laboratorieexperiment och teori ocksåutan
på erfarenhet hur dessa beter sig i detPåämnen naturen.av

kan förstärka sin bevisning.sättet För detta skall kunnaattman
användas bevis, får vi naturligtvis inte ändra förhållandenasom
kring förvaret alltför mycket. Då gäller inte längre de natur-
liga förhållandena vi jämfört med de naturliga analo-som oss -
giema. Därför har vår varit försöka begränsasträvan att tempe-

Vi har vidare försökt undvika använda kemiskaraturen. att
förvaret.i försökerVi i stället användaämnen natumära mate-

rial, för kunna använda de naturliga analogiema;att

Huvudprincipen för hela verksamheten isolera, fördröjaär att0
och späda första handI skall isolera. Huvudsäkerhetenut. man
förvareti bygger på det skulle läcka så går sprid-inte att om

ningen väldigt långsamt, förstai hand på vi iutan att mesta
möjliga mån skall hindra läckage uppstår.att

kapslings- använtkärn-
rör bränsle

lbränslekuts kopparkapselmed urbergav
urandloxld stålbehållareInre

Figur 3 Säkerhetsbarriärer.
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så jaggångerförvar mångatilltänktavårtbilder påharNi sett
3.3. Bento-Figurutformningenbild påvisaskall bara snabbt en
material inaturligadeförvalda just ärkoppamniten och attär
bevis påberget-studeratviVi hartill berget.relation attgenom-

Vårâr.miljonertusentalsundersigbetetttidigare harbergethur
erfa-sådandetfinnsdärförochgammalmycketurbergssköld är

renhet.

säkerhetenanalyserasHur

i sittbeskrevRydellNilsanalyseras.skall sedandettaHela system
teoretisktlitePåförtilldet går ettanförande hur steg.steg mer

dvs.kartläggaförst måste systemet,vikan konstateraplan attman
Iinträffa i nästa stegkan systemet.deallabeskriva somprocesser

och hurdessaförstårväl vihurtillställningmåste vi processerta
Därefterkanvisåkvantifiera dem, göraväl vi kan att prognos.en

dem.ochdatoreri våraberäkningsmodeller testakan vi bygga upp
experi-intekan vitusenårsperspektivet testaSäkerheten i genom

kanSedan göralaboratorier.försök imentella avprognosenman
det sistakommersedan ste-bete sig. Menkommerhur förvaret att

nämligensäkerhetsanalysen göraattbit ioch viktigget- storen -
tillhartilltro vivilkensammanställningochredovisning aven

grund-i vårtfinnsosäkerheterfördetoch vadanalysen är som
säkerhetsanalysen.delnödvändigheltmaterial. Detta är aven

händaVad kan

hörafårdåstadiet atttill detkommerellerFörr manmansenare
det kangå,det kommer atthur nianalyserakan attni tror men
granskamedHelasaker attunderligaalltid hända processen
viktigtingetsåsystematisera,försökt attocksåhar viscenarier

med.kommerviktigaallabortglöms utan processer
Figurdettahanterarvihurbeskrivningmedvill slutaJag aven

påverkandetfinnssåi bergetförvaret placerats3.4. När somen
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Använt bränsle

Figur 3.4
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utifrån. kaneffekter Detkommer beror påinte inifrån förvaret utan
hänsyn till detvi Jo,tektonik dvs. rörelser berget. Huri tarvara -

finns detdet ivilka spänningarvi karrtlägger varför berget sig,rör
dettakan utlösas Detoch vilket dessa spänningarpå äretc.sätt

finns vår berg-idet spricksystemorsaken till helaäir somsom
förlägger förvar.grund.. hänsyn tillkanDetta när ettta manman
hamnar i deintelägger sådantdet påMan sätt attett svagaman

rörelsezoner.bergetsärzonema, som
till. KanskehänsynmåstefinnsdetMen taäven annat som man

koppar-lunchpaket pålägger anläggningsarbetare sitt en aven
intill denna, vilket vimaterialorganisktkapslama, fårså vi tättatt

maskinKanske har vihänder dåhade räknat med. Vadinte en
då finnsVad händer Detspillolja.kubikmeter etttappar utsom en

förVad detbit för bit.antal måste igenom ärscenarier som man
glömmasellerkomma inskulle kunnafrämmande ämnen som
säkerhetpåverka förvaretsskulle de kunnakvar i förvaret och hur
restriktio-ineffektdennaSedan kan begränsa sättaattgenomman

intefår komma in,för sådana materialhur genomom manner -
viktig.effekten inte såkan visaordentlig analys ärattgöraatt en -

ochvärmeperioderfåkanklimatförändringar vifinnsDet -
isenhurkunskapenanalyseras. Viinlandsisar atttror omsom-

redan ihela tiden,beter kommersig framöver vetväxaatt men
formiistiddag påfrestningarvilka t.ex.typer avger,ensomav

grundvattenflödet. Menändringar ispänningsförändringar i berget,
tillvilket lederbiosfären,förändringar i attistid leder också tillen

människordrabbareventuellt kan få, intede utsläpp mansom
sistatäckt is. Dendirekt, eftersom området är av sce-gruppenav

oavsiktliga.avsiktliga ellerhandlingarmänskliganarier gäller -
tillhöradet fårtill, eftersomAvsiktliga hänsynkan vi inte ta anses

inklusiveframtiden,beslut irättighetermänniskans fri- och att ta
vihandlingar måsteoavsiktligaeventuella dumma beslut. Men

skulleinträffa,försöka bedöma. Vad kan startat.ex. enmanom
grund-skullefrån förvaret Hurkilometerbara någongruva
händaskulle kunnaVadförändras dåkunnavattenströrrmingen

berggrunden iutvinnafå förskulle sig värmeatt urmanom
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anslutning till förvaret, eller slump skulle träffaom man av en
förvaret sambandi med någon framtida provborrningt.ex.

Med denna presentation har jag inte siffrorvisat på analyserna
sådana vi har systematisk metodik förutan attsom attsnarare en

arbeta igenom dessa frågor. Resultaten redovisas i våra säkerhets-
analyser och FUD-program, allteftersom barriäremas utformning
låses. Det finns också etablerad för vetenskapligen process
granskning dessa FUD-program, vi tycker fungerar mycketav som
bra. Vad fungerarinte så bra vårt föraännu dessaär sätt att utsom
resultat till allmänheten. Därför det värdefullt med dettaär extra
seminarium, och jag hoppas verkligen sådana här till-mötenatt

med MKB-processen, på tydligare kan medverkasätt,ettsammans
till identifiera vad det för frågeställningar allmänhetenatt är som
vill ha på.svar

Diskussion

Återtagbarhet och säkerhet

Peter Sylwan

Gunnar Bengtsson visade igår bild haj med rubrikenen av en
kontroll jfr Figur 1.10. har kontrollDet inte över årsom man

rädd för och distanserad till. skallDu visäger attman mer mer
bygga förvaret så det för skyddsitt inte beroende bevak-att är av
ning. Kan ändå det åtkomligt, så kan ångra siggöra attman man

skulle vilja något och hur länge kangöra annat,om man senare
i så fall hålla denna möjlighet öppenman

Kan klara åtkomlighet samtidigt åsidosätta andrautan attman
etiska principer, personal inte kommer löpa onödigtt.ex. att att

riskerstora

T Pappönis

Detta mycket viktig fråga och den har bådeär ochKASAMen
SKN tidigare mycken tid. Frågan gäller vilket vi skallägnat ansvar

för framtiden och skallvi framtidata generationer möjlighetom ge
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fram till denfördes leddebeslut. diskussionerDeatt ta somegna
förvar,skall byggavi inteetiska etableratsprincip ettatt somsom

underhåll. Ettövervakning ochbehöverför sin säkra funktion
ochhar redan, vioch underhåll viövervakningförvar kräversom

försvåraheller onödigtvisskall intevill bättre. vinågot Mengöra
ellerkunskaperandrade på basis påför framtida generationer, om
detförvarssystemet. Iförändringar iskulle viljavärderingar göra

mycketbehövt såhar vi inteSverigediskuteras i görasystem som
räkna medkangranitiskt bergfor uppnå detta mål. I attatt man

svårarelera kan detsalt ochstabilt och stilla, iförvaret ligger vara
kapslarna. Harharefter lång tid exakt vetaatt man envar man

finnasalltiddeturberget, kommerbyggt förvar igång attett en
mindre kostsamt,ellerkan blidetmöjlighet även merom-

tillbakasigskerskede dettaberoende vilketpå i grävaatt genom-
långlivadedenMedtill kapslarna.tunnlar fram typ avsamma

hög.mycketåtertagbarhetenblirkapslar, tänkervi oss,som
hargenerationerframtidafrågaPå din andra är attsvaret

bedömningenmåsteåtertag. Demöjlighet göragöraatt ett av
fördelaroch desamband med återtagbalansen mellan riskerna i ett
detpå integårplaneringVåråtertaget. attuppnår utman genom

heller ingenvi harmaterialet,skall omöjligt återtaatt menvara
dettaåtertagning,underlättaranledning skapa system,att omsom

säkerhet.dagensskulle bekostnadske på av
hålla för-villavsiktligtkonflikt,detta kan finnasI manomen

inåtertagbarheten sättaoch underlätta attöppetvaret genom
tillkanalergenomföringarskaparDåmätutrustning manm.m.

för säkerheten.svagheterförvaret, kan utgörasom

SylwanPeter

kanförvar,förslutethosmätverksamhethaKan ett somman en
säkerhetenhotskulle kunnaför utgöra motettsomvarna processer

detmedoch någotmaterialetoch motivera vi återtar gör annatatt
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T Pappönis

Det kan hederlig analysMen vi vad kangörman. om en av som
hända, detvisar sig de kan inträffa så lång-äratt processer som

harvi svårt skulle kunna byggaatt mätsys-att attsamma, se man
med så lång livslängd de skulle kunna fungera. Mertem att sanno-

likt inträffanågot skulle skulle kunna verkligaän att som ge
signaler skulle få signaler felpå grund iär att man av
instrumenten. Egentligen detta bisak. Teoretiskt går detär atten

och praktiskt går det nedströms förvaret, detgöra mäta,att om
finns någon radioaktivitet. förvaretVi blir så säkertatt attmenar
det inte skall behöva sådana hindrarnågra mätningar. Ingetgöras
dock för bekräfta detta.mäter,att attman

SylwanPeter

kan finnasDet teknisk/vetenskaplig beskrivning tillfreds-en som
ställer ditt och andra behov. det kan också finnasMenexperters ett
demokratiskt/opinionsmässigt behov ha kontroll ochattav vara
säker, kanske bekymrar dig kaninte ändå högstsom men som vara
legitimt. Kan ni tillfredsställa sådant krav i så fallett

Om blir ja, skulle då, hårdrar konsekven-svaret man om man
kunna betrakta mellan-KBS3-projektet "avanceratettserna, som

lager i evigheten"påväntan

T Pappönis

På din första fråga kan med otvetydigt din andrajag ja. Påettsvara
fråga blir på alla slags slutförvar kan använda dinsvaret att man
beteckning, blirmed undantag för sådana ligger i salt. dessaIsom
positionen kapslama mycket osäker.så småningom Men annarsav
kan i samtliga fall återta.man nog

Peter Sylwan

Håller Lars Högberg med denna slutsatsom
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Lars Högberg

Grundlcravet förvaret skall övergivbart, inom rim-är att vara men
liga kontrollerbart och återtagbart. Besluten dessa frå-gränser om

kommer, förvar,det byggs komplett inte våraettgor om ens
barnbarn detvåra bambarnsbarn. Det äratt ta utan snarare
mänskliga sammanhang.perspektivet i detta

haveri inträffa förvaretKan iett

Nils Rydell

Denna har frågeställningen Vad kan egentligen händasession
och denna fråga. frågaTönis kom kanske inte riktigt in på EnPapp
ligger Tjernobyl-haveriettill hands. Vi efterrätt nära attvet en
aktivitetsspridning förexempelvis kan leda till restriktioner
användning får radioaktivitet fisk,kött från och älg, iav ren man

säkert: slutförvar kansak kan FrånEn säga ettsvamp m.m. man
Äraldrig med aktivitet. ni såfå så område nedsmutsatett stortman

långt framme vilka fel och brister,i arbeten ni kan sägaatt somera
skulle kunna närheten sådan konse-innebära kom iatt man av en
kvens för mindre områdeett

Tönis Papp

Mitt spekulativt. 3.5måste med nödvändighet bli Av Figursvar
framgår effektivt, krävs mycketskall kunna spridasnågotatt om

sådanSkälet Tjemobylhaveriet resulterade ienergi. till att en
smält-spridning tillgänglig för åstadkommaenergi fanns attattvar

ning, bort deskapa kraftig luftström uppåt och transporteraen
tillgänglig slut-radioaktiva partiklarna. Vilken effekt då iär ett

drift,reaktorförvar Mycket effektmängder finns i istora en
reak-ungefär Cirka efterbränsle. år30 000 000 ton ettwatt per
dvs.effektenavstängning 30 000toms motsvarar watt ton,ca per

tusendel effekten under drift. detta skede det svårtI är attca en av
fragmentera skulle stadiummaterialet, möjligen på dettamanmen
kunna få smältning.en
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direktdeponering imedDärför det för tidigt igång ettär sättaatt en
reaktorn.bränslet Viförvar, nyligen tagitsånär ut menarurman

ned till 000har effekten gått lskall år. Dåi 30väntaatt man ca
sommarstugeelementalltså motsvarande tonettwatt ton, perper

brandriskgrundpåbränsle. skall inteVisserligen avman
rimligadet ganskaelektriska värmeelement,övertäcka ärmen

ochefter årtidsenhet. Och 100frigörsenergimängder som per
fåeffekter.mindre Attfrågaår det förståsl 000 ännuär enom

förvaretfrånaktivitetexplosionsartad, kraftig spridning är rentav
teoretiskt omöjligt.

avfallet kom-finns det dåVilka spridningsvägar Jo t.ex. om
beräk-normalatillhör degrundvattnet.i kontakt med Dettamer

analyserfinns dock ingamed.arbetar Detningsvägar vi av ensom
användadetenergitillgången iförvaret på grundexplosion i attav

framkalla sådan.fortillräckligtbränslet inte är attstor en

SylwanPeter

fallgrop"Du teoretisktdet rent ärhärFinns inte säger atten
uteslutetfullständigtdetOch ståromöjligt. i SKB-rapporten äratt

reaktionomedelbarainträffa. Min ärkriticitet skulle kunnaatt
ibland intesigTeorier visarpraktiskt dåteoretiskt ja,rent men

hålla.

Tönis Papp

gäller kriti-praktiken. VadavseendedettaTeorin i strängare änär
förförvaret,itillräcklig mängd 235citet har naturligtvis uranman

drivaheller så lättdet intedriva reaktor. Men attäratt enen
konfigurationoptimalhamåstereaktor. få energiFör utatt man en

bränsletfemefter årSkälet tilloch bränsle. uttarattvatten manav
såreaktorn,hålla igångsvårtdet närfrån reaktorn är attär att

kedje-förbrukats. Förmaterialetdet klyvbaramycket att enav
förhållandenantal ärskall uppstå krävsreaktion extremaatt ett

ifinns innealltbyta järnuppfyllda. måste bl.a.Vi ut som
finnasplutoniet måsteoch ochkopparkapseln uranetmot vatten,

skulle iDåanvända bränslestavama.kvar plats depå sin i ettman
kapsel.för Menkanskefå kriticitetdetta kunnasystem ensom
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möjligheten fâ bort järnet och jämoxiden kapseln mycketatt ärur
liten. Vi har placerat in järnet ikopparkapseln just i avsikt hållaatt
kvar svårlösliga på sina platser. det dåAtt misstag skulleämnen av
uppstå kriticitet jag omöjlighet. kämvapenmaterialFörser som en
med mycket höga halter plutonium eller har235 sådanav uran en
möjlighet påtalats, för låganrikat bränsle är överensmen man om

inte kan få sådan kriticitet.att man en

Peter Sylwan

Men korrosion kan leda till det kommer in kapseln.iatt vatten
Häromdagen hade vi från Greenpeace, därrapporten en annan

framhöll korrosion möjlig. skallVem påexpert äratt troman
Vilka bedömningar rimliga göraär att

T Pappönis

Naturligtvis förväntar vi människor skallinte påatt trooss oss,
vi kan visa underlaget för bedömningar.våra Därförutan att upp

vi utredningar, kemiska, termiska vadgör kan korro-etc., om som
dera och hur det i så fall korroderar. detta teoretiska materialMen
måste också kompletteras med praktiska erfarenheter. sökerVi
bygga kunskap med hjälp laboratorietester, experimentupp av som
kanske ibland pågår till 20-25 år.upp

Men detta räcker inte. har valt koppar därförVi vi detatt vet att
finns kopparanvändning i den mänskliga verksamheten, visom
kan lära harVi antal kopparplåtar150 år gamlagrävt ettav. upp ca

jorden, vilka ingått i åskledarsystemen vid antal slottett runtomur
i Sverige. harVi så granskat dessa plåtar för de teorier,att se om

vi utvecklat med hjälp experiment i 15-års skalan, stämmersom av
med mätningar på dessa gamla kopparplåtar. Vidare har sett
de drygt 300 år gamla kopparkanonema från örlogsskeppet
Kronan. finns också fomfyndDet i lera Menmyntav osv.
äldre fynden desto svårare det hur den kemiskaär, är att veta
miljön fynden har varit åren. Successivt byggerrunt genom man
dock beviskedja. redovisar våra säkerhets-Detta vi iupp en
analyser.
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sigAtt tydliggöra

Peter Sylwan

Vad du du talarterminologiska frågor.Ett osä-när ommenarpar
Är oklart begrepp.kerhet Tillgänglighetdu osäker är ett annat

ialltså något positivt. Menordet härlett "tillgång",För mig är ur
Varför talarbemärkelse.dessa används det i negativsammanhang

oåtkomligt, spärratåtkomst,i stället inteman om

Tönis Papp

osäkerhet tydligaresäkerhet respektivePå engelska begreppenär
talar säkerhets-och Englandtill innebörd. i USAsin När omman

kon-safety assessments. Mananalyser, använder begreppetman
använder förmaterial,också allt göraattstaterar att enmansom

ochUncertaintyuncertainties.safety har vissaassessment,
ivarandras Mensafety därmed allsbehöver inte motsats.vara

ordet osäkerhet,använderoch TysklandSverige i näräven man
ordet lättdå uppfattasonoggrannhet, och motsatssomman menar

talarofta faller vifälla vi Närtill säkerhet. Detta är omsomen
dataunderlaget,onoggrannheten iegentligenosäkerheter, vimenar
ocksåkunskapockså bristen på ensom gerprocesser,men om
automatisktbetyder alltså inteosäkerhet. finns osäkerhetdetAtt en

osäkert.att ärsystemet
besläktadetillgänglighet ochVad gäller begreppet ärtermer

Tankensvårtillgänglighet.kanske ordoåtkomlighet bättre äränett
han-bränsle videt användafarligheten ivi inte kan ändraatt som

förändra hurkan vigiven i DäremotDen ärterar. processen.
avsikt-ellerbränslet misstagåtkomligt tillgängligteller hur är, av
åstad-skall försökaligt. förvarOch det denna balansär ettsom

komma.

Kent Pettersson

kubikmetertvåtill vimed hänvisning Figur 3.5Antag att tar--
och denstrykjämet iden lägger vii varsin behållare. Ivatten ena

kämbränsle. Minutbräntandra mängd tioårigtmotsvarande av
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fråga till Tönis då följande: vilken tank vill du efterPapp Urär en
dag dricka glas vattenett

T Pappönis

Att exempel innebär bli missförstådd. fickalltid risk Vita att en
gång kritik för jämförde bränsle russinbullevi medanväntatt en
för beskriva finns för-det radionuklider, lite ojämntatt äratt som
delade i bränslet, alltså det fanns noduler eller såda-att grupper av

liknelse tyckte kritiker JämförelsenDenna våra inteämnen.na om.
enligt figuren gäller effekten olika tidpunktervad storleken vidav
syftar till förVisa vilken finns tillgängligvärmeenergiatt attsom
explosivt farlig-sprida bränslet. har i övrigt ingenting medDet
heten visade den förstaoch det skälet till jag bilden,göra, äratt att

vilken framgick det radioaktiva material finns i bränsletattav som
kanske gånger farligare det hade från början.1 000är än uran man

påMen energiinnehållet mycket snabbt går ned, kvarstårtrots att
lång sikt alltså farligheten. därför behöver skyddaviDet är oss
både från det oavsiktligtdricka det dricksglas och frånatt attur
sprids till omgivningen.

Peter Sylwan

den pedagogiska effekten blir denMen Kent Petterssonsom
ofarliga symboler för peka någotanvänder pånämner, när attman

ni egentligen tycker farligt. går inte ihop.Det Du sägerär attsom
farligheten strykjkvar, du laborerar medär äm.ettmen

Tänis Papp

Ja, jag effekten det använda bränslet. Och dåinär stämmeravser
detta helt med strykjämet. talade farligheten, och detinteJag om
hoppas jag inte kunde missförstås, den finnsenergiutan om som
tillgänglig för sprida dessapå okontrollerat sätt ämnen.att ett

SylwanPeter

För mig lekman det faktiskt så lätt hålla dettainte isär.är attsom
Dels handlar det skulle kunna spridaenergi iämnenom som
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bränslet, dels farligheten. återkommer till Nils RydellsJagom
fråga: Vad det skulle kunna hända, antalär värsta ettsom om
kapslar går sönder, innehållet bentoniten, läckerpasserar genom
igenom berget och biosfáren Vilka strålningsnivåer handlarnår
det då om

arlighetF och strålningsnivåer

T Pappönis

hållerJag med liknelser alltid svåra. ibland nyttigaDeär ärattom
och kan ibland Därför medmissbrukas. söker vi attvara noga ange
vad liknelsen avser.

bakgrundsstrålningTypisk naturlig
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radioaktivt avfall -SäkerhetFigur 3.6 Djupförvaring av
säkerhetsanalyserResultat från olika
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Avsikten med illustrera farligheten, dvs.Figur 3.6 är att att
konsekvensen dos. Individdosenutsläpp, kan i imätasettav anges
bilden, och den naturliga bakgrundsstrålningen indikerad upptillär
i figuren. riktlinjernaDärunder finns prickad linje som angeren
från myndigheterna Finland och Schweiz,i Sverige, 0.1
millisievert år. alltså gjord före förslagFiguren SSI:sär omper
0.01 millisievert.

har säkerhetsanalyser liksom finländarqkana-Vi gjort antalett
densare, Utgångspunkten studiernatyskar och schweizare. i är att

fall medantal kapslar har gått sönder. detta har vi räknatIett att
förvaret.1%o kapslarna sönder, dvs. 000-5 000 igått 4-5 4av av

Vilka gäller förva-utsläpp får då med det förhållandevi runtsom
91,ret Följer den kurva vi beräknat markerad SKBman som

framgår under gällanderesultatet ligger till 100 gånger10att
riktlinjer. naturligtvis slump. konstruerarDetta inte Närär manen

förvar, dimensionerar det nämligen så detett att german
fårtillräckligt skydd. det blir för markytan,Visar det sig näraatt

lägga det något kan gåförvaret djupare, och visar sig attman
sönder för kapseln tjockare, ellertidigt, får kanske göragöraman

skullevadtjockare bentonitlager. illustrationDetta är en av som
kunna alltså antal kapslar gårhända det inträffar,värsta att ettom
sönder på visst sätt.ett

Skulle förslag millisievert vinnerdet visa sig SSI:s 0.01att om
förvaret.gehör, får flytta riktgränsen för vår designvi avner

Kent Pettersson

vill ha fram allaMed mitt exempel ville belysa jagjag att typer av
farlighet den kemiska giftigheten.i bränslet, alltså Det ärävent.ex.
viktigt tala detta.hela spektret blir belyst och ni vågarattatt om

Mats Törnqvist

har fråga kurva farlighet Figur 3.1.Jag till Tönis Papps överen
Ärvilken denna det dosAv ärart
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T Pappönis

Det s.k. relativ farlighet. du till brunn släpperAntagär att uten en
alla radionuklidema i bränsle. Från denna brunnanväntett ton
hämtar lokal människor bondesitt använderEnvatten.en grupp
det dricksvatten till familjsin och sina husdjur och tillt.ex. som
bevattning grödor. får effekt dessasina Då vissav man en av ra-
dionuklider. får effekt, räknarMan med samt-en annan manom
liga radionuklider i det ursprungligen bröt för till-uran, som man
verkningen bränslet. antagande spridningMan görav samma om
till brunnen Farligheten det använda bränslet blir då högrei änosv.
med det naturliga relativjämförelseOm då göruranet. man en
mellan dessa båda värden, det farligare börjanl 000 gånger iär

farligheten sjunker efter den spärrade linjen.men

Mats Törnqvist

Du alltså bränsle ochså här: viss given mängdMan tarmenar en
löser i och lika mängd ocksåvatten storupp en uran som man
löser i och sedan jämför hur dos får,vatten storupp omman man

dricker kvantitet det eller det andra ochviss vattnet,man en av ena
så kallar du relationen mellan dessa värden för farlighet. Då säger
du du efter skulleår på nivå,100 000 äratt somnere samma man

från uranfyndighet. funnit tillsade 60%Du även atten uppman
uranhalt fickori det bara några i endaMen iärnaturen. en

i världen, Lake, hittat så höga halter.Cigargruva som man
Denna malm kan bara bryta med hjälp fjärrstyrda maski-man av

det jämföra med normal uranfyn-Vore inte rimligt attner. en mer
dighet, Australien, där ligger på 05%it.ex.som man ca

T Pappönis

Det spelar egentligen vilken koncentration hadeingen roll man
från början, eftersom båda fallen alla radionuklidervi i antar att
frigörs kunna tillpå till brunnen. skallDesätt transporterassamma
brunnen och fråndrickas. de kommer utsprittMen störreettom
område eller från roll.koncentrerat, spelar inte så Istorett mer
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finns det för övrigtJoachimsthal Tyskland och Tjeckienmellan
pechblendehalter tillpå 80%.upp

Mats Törnqvist

och därmed frågaförekomsterdet marginellaMen är ytterst om
vad kan kallaanomalier, medinte har något göraatt enmansom

tillkritik gäller. Ninormal uranfyndighet. detta minDet tarär
Enligtmänniskor allmänhet.jämförelser vilseledande för iärsom

farligheten.kurvabedömning dettamin får vi inte på översätt en
faktorer, påver-de olikaVi behöver bredare belysning somaven

följdverkningar.eventuellakar utsläpp beskrivningochm.m. en av

fråninformationsmaterialPresentation av

Greenpeace

SverigeGreenpeaceDima Litvinov, Kampanjansvarig,

informations-Greenpeaceshar blivit talaJag ombedd att om
innehåll ochdessberättamaterial radioaktiva arvet",Det att om

någotkänns påvarför gjort.vi valt det innehåll Vi Det sättsom
innehåll, förklaradettaförsvarajag blivit ombedd attattsom om

dessa fakta.med justvarför vi gått till allmänhetenut
litekände migkom hit.jag JagJag så närrätt nervös somvar

miljörörel-mycket, baralejongropen. upplevs inteDaniel i Det av
slags klubb,finnsallmänheten, det ettäven attutan somsen av

s.k.politiker,kommunalaochbestår myndigheterna vissaSKB,av
Tönisdetpåkämavfall begravtnuke-heads", vill ha sätt somsom

Papp just presenterat.
med allaarbetarheter och jagJag Dima Litvinov ämnen som

kämavfall, kärnvapen inomkärnkraft,börjar på käm, dvs. etc.
frågor i nio år iarbetat med dessaharGreenpeace Sverige. Jag

Sverige.åren i Jagoch Ryssland, och under deUSA senaste tre
frågor pådessakan inte påstå påjag sättär expertatt sammaen

beroendeochkampanjansvarigTönis Papp. Jag ärär avsom
andra källor.från Detmed informationexpertis, kan förse migsom
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material jag skall tala resultat arbetehär är ett ettsom om av som
gjordes finns och kännerutanför Greenpeaceexperterav som som
till dessa frågor på mycket och detaljeratdjupare sätt.ett mer

Syftet med till människormaterialet från början gåatt utvar
har särskiltganska generell kunskap och inte insattaärsom en som

i dessa frågor, appellerarutforma materialet så detäven attattmen
till de tillmänniskor har nivå information, tagitvisssom somen av
sig från riktasandra källor. och främst skulle informationenFörst
till Ursprungligenmänniskor bor förstudiekommuner.i togssom
materialet fram begäran befolkningenpå i Storuman.av

har framfört lokaliserings-Jag redan tidigare i dag vår påsyn
teknisk akti-Vi det politisk och inteprocessen. som enser som en

vitet. bli engageradeJust därför tyckte det viktigt förvi attossvar
i först ocksåoch främst i Storuman. villJag attprocessen, upprepa

förvi arbetar lokaliseringsprocessenmed detta ledetinte ett
avfallsförvar kärnkraft. Videt skälet vi inte tyckeratt omav
tycker däremot därför vi arbetar viinte KBS3 Det gör.är somom

därför kärn-Man kan tycker kärnkraft,vi inteäven säga attatt om
avfallsproblemet inte löst.är

skall material och beskrivaJag igenom i vårttexten var-nu
skallifrån den hämtad.information Jag ävenärpresenterassom

försöka har fått från dende anklagelser jag hittillspå somsvara
här klubben.

och definitionMaterialet börjar med generell bakgrund enen
skulleproblemet. avfärda detBl.a. försöker vi attmytenav om

finnas kämavfallet itotal skall slutförvaraenighet att manen om
berggrunden, skalldet kämavfalletdet på sättetär tasatt omsom
hand. ochkänslan skapas så medvetet SKBDen jag rätttror av

den enligt minandra förespråkar metoden. Dettaäven ärav som
flertalfinnserfarenhet från andra länder absolut inte Det ettsant.

länder där förvaring kämavfall i berggrunden inte som ensesav
gjordebra hantering. i den ryska federationenKärnenergiministem

bl.a. detuttalande helt nyligen 1997.september Han sägerett att
hurfortfarande förutsägafinns osäkerhet möjligheterna attom

avfallet kan därförhanteras framtiden och hani attatt tror man
skall idén bra metod för hanteringen.djupförvarge upp om som en
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farligheten hosbeskrivningliteni materialetNästa ärsteg aven
detgäller. Då intressanttidsperspektivkärnavfallet och de ärsom

kaneller 000 000 år. Jagår 1diskutera år, 250 000100 000att
år"mellan 000100gjordes. Vivisa hur våra uträkningar pratar om

talakantacksam Tönis Pappskulleoch år.250 000 Jag omvara
harVi tittatfel vårtfor skulle imig vad resonemang.om som vara

farligheten.för bedömningenbränsletpå mängden plutonium i av
från reaktorn,detbränsletdet det utbrändaOm 1% i när uttasär

Halveringstiden förplutonium.kgnoll, så det 80 000år motsvarar
000alltså 40harEfter 24 000 årplutonium år.239 24 000är man
000Efter 96kghar 20 000plutonium. Efter 000 årkg 48 osv.man

kg plutonium,000år har 5efter ungefär 100 000år dvs. man
årEfter 000område. 240så litetpåfinns koncentrerat rättettsom
litefortfarandetill kg.minskat 78 Dethar plutoniummängden är

den farlighets-viddåför mycket, låt ärsäga att neremanmen oss
Är detbakgrunden.naturligajämföras med dennivå kansom

resonemangnågot fel på detta
medjämförelsenmycketifrågasattsandra sakenDen ärsom
bådaböckerhar tvåsnusdosa. Jagden mängd finns i somensom

PlutoniumR97: 10SKB-rapportheter Plutonium". Den ärena en
det död-boken Plutoniumandradata, egenskaper m.m.. Den --

käm-Läkarekämkraftseran har givitsliga guldet från motut av
nobelprisbelönad.blivitinternationell organisation, somvapen, en

förplutoniumhur farligtsiffror för män-har två helt olika ärJag
Läkaresiffrautgick från denniskors hälsa. Vi motsom ges av
miljondelsdvs.mikrogram,kärnvapen, l2-l3 pgangersom

garanterarfarligt för hälsan,gram vapenplutonium somsomav
000minst 1storleksordningendödlig SKB pratar omcancer.

utredning.bygger påinformationgånger högre och deras en annan
påstående på.baserar vårtvilket material vihar visatJag somnu

historisktslutförvaret iplaceraförsökerVad vi ettärgöra att
avfallshanteringen.utvecklingeniperspektiv, sistaett steg avsom
s.k. lösningar,ellerrad lösningar,sista iDet är steget somaven

avfallet.metoden hantera Dettaden bästapåstått attman vara
till havs-den sista,inkluderar allt ifrån upparbetning, nästvarsom

nyligen. Meningentills relativtdumpning praktiseratsom ryssarna
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med detta visa år hittar svaghetervarje 10-15är att att storaman
med den metod har påstått den bästa metoden. Dåär tarsom man

fram metod påstår lösningen.ärman en ny som man
På sida i materialet beskrivning de grundläg-nästa ges en av

gande förprinciper avfallshantering har antagit. Ingensom man
börda skall läggas kommande börjanpå generationer It.ex. av
kärnkraftsepoken har världen påstått det enda rättarunt attattman

till kommandeingen börda skall läggas pågöra är att attse
börjar från detta vadgenerationer. Nu backa lite, enligt jagman

förstår. istället vi måste betrakta "rimligt tids-Man säger ettatt
perspektiv försäkraunder vilket kan inget kommer attattman
hända. Efter det mindre dendet eller till generationär mer upp

lever jorden då har sådana uttalandenpå då. viMen attsom som
det skulle ansvarslöst moraliskt fel kommandeoch utsättaattvara

för fissionskraft skalagenerationer konsekvenser i massiv omav
det kan demonstreras tvivelinte bortom allt åtminstoneatt en
metod for isolering avfallet för all framtid.existerar säkeren av

har föreslåsVi också kort summering vad i KBS3-en av som
metoden och försöker den det historiska perspektivet.in isätta
Många ifrågasatt användning ordet dumpning.har vår Detav
kommer talade tidigarenaturligtvis från just detta perspektiv. Man

havsdumpning och den föreslagna KBS3-met0denviom somser
marken stället för havet.dumpning, under i itypen annan av

har kort beskrivning reaktioner olika länder och påVi ien av
olika avfallsförvar.platser försök till lokaliseringi Sverige mot av
Eftersom för-denna information riktad till människor bor iär som
studiekommuner, det rimligt med detta.så tyckte vi att tavar

baseras påNågra ord mittuppslaget i vår broschyr. Dettaom
arbeten kanske dengjorts vi anlitat. Detta ärexpertersom somav
viktigast biten material. granskar de påståenden,i vårt Vi görssom

ochoch beskriver hur flerbarriärsystemet fungerarSKBav som
hur varje enskild del säkerställer det farliga materialet inte nåratt

miljö. fungerarvår Vi våra tvivel på hur dettapresenterar system
utifrån den information fått från de människor, vivisom som
anlitat för granska SKB:s arbeten.att
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mänskligt intrång ibehandlasbroschyrenPå sista sidan inäst
idénhar migoavsiktligt.avsiktligt och Deförvaret, både attsagts
kanmaterialför tillvarataförvaretskall sig in inågon attatt ta som

sådanabsurd och någonheltför vapentillverkninganvändas attär
detdetta intemedhåller jag ärEgentligenfara inte finns. attom

dennahar medviAnledningenförvaret.problemet med attvärsta
och detframförts IAEAdenvill speglapunkt viär att avoro som

inomfinns arbetsgruppdet. Detfel inte då taatt enuppvore av oss
skyddfysisktmellangranskat relationenharIAEA avsom

slutförvaringochför kärnvapenanvändasmaterial kan avsom
potentiellbränslebränsle. Slutsatsen äranväntär attanvänt en

omöjligtdetslutförvar intekämvapenmaterial, attkälla för göratt
måstelängehurosäkertdetkomma materialet, äratt man
striderbevakningen. Dettaalltsåfysiska skyddet,behålla det
alltsåskall bygga på,slutförvaretde principernaturligtvis mot som

generationer.kommandebördor påskall läggainteatt man
medockså kommaviså måste etteftersom nejviMen säger

base-vårEnligtproblemet.skall lösaförslag till hur syn, somman
materialgranskning SKB:sdenforskning ochpå den somavras

dettabevisalyckatshar inte systemgjorts åt SKB attattoss, -
säkertalltså ingetfinnsfungera. Detmetoden kommerKBS3 att-

bränsle.eller åtminstonekämavfall,hantera använtslutligtsätt att
från början Men"Vad det visynd. kanManDet säga:är savar

löst.problemet inteerkänna äroch vi måstehar vi avfallet attnu
iellerheller löstaproblem intetekniska ärfinns andraDet enssom

till Detåka stjärnorna ärkan inteVinärheten lösning. t.ex.enav
idag. Nästateknisk lösningharproblem inteteknisktett ensom

lösning inomdet kommerlogiska kan attatt trosteg enenvara
måste vikommer,tills dentid.kortare eller längre Men agera

måsteproblemet. Vihar löstvilåtsasansvarsfullt och inte bara att
då stäl-ochmellanlagertidlängre imaterialet underbehålla etten

kontroller-måstemellanlager.detta Detler krav påvi vissa vara
ochmaterialet intemedhändervadkanbart, så att somseman

till-förbyggs inmed några instrument attbara mätning somen
övervakningdenmåstefredsställa politikema. Det typ somavvara

lättmeningenåtertagbart imåsteVi har i CLAB. Det varanu



snabbtmycketmaterialetkomma åtkunnaåtkomligt. måsteMan
bevakat.ocksåmåsteuppstår.problem Detatt varaom serrman
Sedanoeftergivliga.och ärabsolutade kravenDetta ärär tre som
viktiga.viegenskaperönskvärdadet också två ser somsom
avfalletplats därdenmöjligtfinnas såMellanlagret bör nära som

bör liggaoch det näraminimeras,producerats, så transporternaatt
markytan.

Diskussion

SylwanPeter

Greenpeaceöverskådlig tid,seddsäkerhetsanalys, görVilken över
återtagbartmoniterat,innebärförslaget,det framlagda ettsomav

ellerförslagsäkrast,blirVilketmellanlageroch bevakat ert
presentationenligt TönisKBS3, Papps

Dima Litvinov

sålösning,slutligbeskrivningpåstår minJag inte att rymmer en
Vad vilösning.finns sägerdag ingentänkt IKBS3 är att vara.som

hållamåstetill dessoch vikanske kommerlösning attär att en
möjligt.materialet så säkert som

SylwanPeter

underbränslet i CLABkvarhållasäkrarevarför detMen attär
djup-påbörjalösning,överskådlig tills hittar etttid, än attenman

tänker sigförvar och SKBgöra som
vadosäkraremycketföreslår ändet nirealiteten kanI vara
försjälvrisker dudebl.a. påtänker togföreslår.SKB Jag upp

samhälletsförochterroristangreppförplutonium, attstöld av
struktursociala samman.rasar

518-5830
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Dima Litvinov

Det går inte jämföra förslag och kan för vår delvårt SKB:s. Viatt
inte tala slutförvarssystem och de krav ställs på dettaettom som
på mellan-talar de krav ställs påvisätt ettsamma somsom om
lager.

handlarDet helt riktigt faran mycket Detär är stor. ettatt om
oerhört farligt finns säkert hanteramaterial, och det inget sätt att
detta sikt. Vad detsig på längre eller kortare vi säger är attvare

finnsinte någon säker metod föreslå.att

SylwanPeter

Vilken kvalitetskontroll deni Greenpeacegör experterav som
anlitar använderVilka forskare väljer ni, ni "peeravom er

granskningen skall fors-review" betyderTennen görasatt av
karnas jämlikar.

Dima Litvinov

tillförsta skicka denDet innan vi publicerar ärsteget rapport atten
länder.granskning forskare i andrapeer review, dvs tillen aven

för ochvi den SKBNär har publicerats,rapporten presenterar
mycket tack-myndigheterna Vioch vid slags seminarium. ärett

vårförsta två iha fått bra på deöver rapporternaattsamma svar
serie.

försöker anlita forskareValet forskare Viberor på ämnet.av
svenska debatten, ellerutanför denSverige, inte iengageratssom

denfinna med god kunskap Förnågon i Sverige ämnet. senasteom
Berkeleyhar från Universitetet,vi använtrapporten somen person

ofmedlem National Academy Science i USA.är av

Peter Sylwan

och teknisk historia. MenDu detta politisk intesäger äratt en en
harhur skall fatta politiskt beslut, intekunna ettett manman om

fram sådanttekniskt underlag, och gillarni inte att etttarman



Dima Litvinov

Detta mycket intressant först här jag från harDet SKBärvar som
hört meningen med både förstudie och platsundersökningatt är att
vidareutveckla metoden. har alltid metoden utvecklasJag itrott att
Äspö och andra laboratorier det kommunerna handlaroch iatt om

finna plats, där kan tillämpa metoden. dockNuatt sägs atten man
från SKB också den information kommer fram underman ser som

platsundersökningen något kommer användas iattsom som
utvecklingen metoden.av

Peter Sylwan

Dessutom sade Tönis KBS3, det konstruerat,Papp äratt som upp-
fyller alla de krav du hade, möjligen återtagbarhet.utomsom

För övrigt tycks du först beskrev det ochKBS3 ävensom som
Tönis Papp gjorde också för ganska tilltalandeGreenpeace vara en
lösning i föreliggande variant.

Dima Litvinov

Återtagbarheten gäller inte till den nivå vi önskar, dvs snarastsom
lätt åtkomligt, easily accessible, vilket bättre uttryckär änett
retrievable. vad detSer på KBS3-konceptet går på, framgårutman
bl.a. kapslama skallFUD-rapporter ned i marken,att stoppasav

med bentonit och återfyllas. Därefter skall byggaomges man en
bergliknande cementsak och asfaltera.ovanpå blir sigDet vare
lättåtkomligt eller återtagbart.

T Pappönis

Jag har inget de siffror inledningsvis. Tillämparemot som angavs
dessa och räknar vad får släpper alla radio-ut utman om manman

aktiva i bränslet, bara plutonietinteämnen ävenutan t.ex. neptu-
nium, och sedan räknar detta med hänsyn till effekterna påom
människan, blir resultatet jämförbarajust de blir med detatt
ursprungliga efter finns100 år. ibland skillna-000 Deturanet ca
der, beror på hur tillför det utsläppta plutoniet till män-som man
niskan det inandas, det högreblir dos det dricks.änom en om-
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säkert diskuterakandet, högre SSIInjiceras blir dosen ännu osv.
detta i detalj.mer

metodutvecklingdugeologiBeträffande barriärer och säger att
frånsepareradestudiergeologiskasker ställe ochpå ärett att

geologin del ivårtdenna. Men vi ärsystem,när presenterar en
med allt detväxelverkardenbarriärsystemet. Och just attgenom

detfortfarande,tyckerenhet.övriga, det fråga Jag attär omom en
geologinunderfund mednyligen kommitförhåller så nisig attatt

dettillbakafaktisktborde nidåviktig för barriärsystemet, taär
geologiska studier. Ettskall fåinteSKBni görasäger attmesta om

svårtdetkunskapsinsamlandeproblemen för i vårt ärär attav oss
samhällennärhetengeologiska studier ioch känsligt göraatt av

detenighet i landetfinnas ärmåsteoch människor. attDet omen
förförutsättningenKunskapskaffa kunskap. attsig ärvärt att

förvar.kunna bygga säkertett
Därförbeakta.viktiganalyseriRisken misstag är attgöraatt

reviews inommed peerbyggthar också ett systemuppman
redo-mellanrummedålagts jämnavetenskapsvärlden. harVi att

värderingarframtiden och våraförvåra resultat, våravisa program
fåskallviSyftet justoch till regeringen.till myndigheterna är att

minska. Viskallför misstagrisken ärgranskning ochdenna att
draförsökeroch vianalysersinaförglada Greenpeace göratt

gransk-vetenskapligadenmed dem idem att tanytta av genom
detpåpekaroch nifelaktig siffradet vi harningen. Visar sig att en

Problemetockså det.tillintresserade är attför vi rättaattär avoss,
ochsakerredovisa vissahosdet finns tendens Greenpeace atten

aktuellautanför vad detlångtliggerslutsats,sedan dra somen
detmellankorrespondensfinns ingenunderlaget tillåter. Det

Dåvärdering äroch denvetenskapliga underlaget presenteras.som
kaninteeftersomgranskning,det naturligtvis svårt göraatt manen

slutsatserbyggthur niför punkt ochgå punktigenom upp erase
dock viktigtsig in. Detnågot fel smugitoch är attavgöra var

ochför minimerafår fortgå. Det sätt attär ett ossprocessen
för mänskliga misstag.reducera risken
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Peter Sylwan

bergrumsförvar elleravfärdakategorisktKan ni på Greenpeace
metodkan brani på sikt tänka detta äratt ener

Dima Litvinov

detbergrumsförvar. GårI nuvarande läge kan vi inte avvisa att
dockmetod. Vad vi påbevisa, brakan det på sikt väntar ärvara en

mellanlagringsmetod.presentationen enav

Peter Sylwan

få borra ochmåsteför kunna bevisaHåller du med attattom man
kommergång detfallundersöka Vad i så Greenpeace nästagör

kommunansökan få borra i någonatten om

Dima Litvinov

för få bevis-undersökafå borra ochbejakar måsteJag attatt man
få kommun,önskar något iunderlag. gång SKBNästa göra ensom

förbättraförborra barakommer varför. Skallvi fråga attatt man
Vill däremotfritt fram.synpunktsin metod, det vårär manur

de kravtillegenskaperborra undersöka, bergetsför att passarom
lägetKBS3-metoden,enligtförvarställer för bygga äratt ettman

ett annat.
för utvecklinggeologiskt arbetegälltfrågan Malå hadeOm i av
veckorMalå ipå imetod, skulle vi inte suttit torget sexen

slut-sade våratill vad Tönis PappSå kommentarernågra om
frågaSlutsatsema iGreenpeace.forskning görssatser somav
Philoch Greenpeace.har Phil Richardson inteformulerats avav

tillhör inteanlitat.geolog, vi HanoberoendeRichardson är somen
han såhar arbetat SSI. Detoch säger ärGreenpeace gottäven

KBSS-konceptetmaterial, alltsåord för ord återgivet i vårt attsom
fullt tänk-och detosäkerheterförknippat med avsevärda ärattär

klaraskunnaaldrig kommerbart dessa osäkerhetervissa attatt av
nöjaktigt.ut



134

Greenpeace arbetsmetoder och organisationform

Valfrid Paulsson

Jag har frågor.två har talat mycketVi demokrati. Dima Lit-om
vinov talar vi, har fattat beslut. Det intressant attom som vore

vilken demokratiska beslut det handlar och vilkenveta typ av om
har fastställt för Svenska Greenpeace, närprogrammetgrupp som

Ärhanterar detta. Vilket mandat har du det dina åsikterman egna
eller hur många bakomni stårär som

andra fråganDen Vad Greenpeace någon de härär: gör om av
representerade eller någon kommun skulle tillsägaannan en
provborrning. Vilka åtgärder vidtar ni då ställde frågan tillJag
dig på i Malå och då svarade du skulle motarbetanitorget att
vanligt med demonstrationer och sabotage borrmaskinema.sätt av

duHar alltjämt uppfattningen, det så kommerGreenpeaceäratt att
demokratisk ordning beslutarnågon kommun i attagera, om ac-

platsundersökningceptera en

Dima Litvinov

Greenpeace demokratisk organisation och ganskainte jagär ären
stolt det. tycker det möjlighet bli såJagöver rättatt attger oss
effektiva. organisationsforrn jämföras med tid-Vår kan snarast en

och sköternings. har antal oberoende arbetareMan ett som var en
sitt, och det hela chefredaktör.samordnas av en

Valfria Paulsson

Är du stolt demokratisk organisationni inteöver äratt en

Dima Litvinov

Det mycket bra effektivitetsnivå. beslut hosEttger oss ossen
kommer ofta från förslag från individ arbetar inom ettett somen
visst område. framläggs sedan inför högre hierarkisk nivå.Det en

godkänner eller godkänner det. harinte Däremot Greenpeacesom
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mycket viktig demokratiskt samhälle,roll spela i påatt etten
andra icke demokratiskt organiserade enheter,sättsamma som

tidningar, forskningsinstitut eller företag.privatat.ex.

Peter Sylwan

Valfrid VadPaulsson andra fråga också intressant. Green-görär
för-kommun platsundersökning Jagaccepteratpeace om en en

modar efter folkomröstning.Valfrid Paulssonatt menar en

Dima Litvinov

Enligt eller förvår blir metoden sig bättre sämre att envaresyn
kommun kommer fortsättahar eller nej till den. Vi attattsagt
motarbeta lokalisering.en

Peter Sylwan

mellanlagerMed vilka Inkluderar de också sabotagemetoder av

Dima Litvinov

ochbrukar använda sigMed alla metoder Greenpeace av,som
slutförvaringdem bruka förkommer vi också att att stoppa av

ochkämbränsle. icke-våldsprincipermetoder bygger dock påVåra
utesluter därmed sabotage.

Peter Sylwan

korrekt,det tyckerNi kommer alltså arbeta för ni är ävenatt som
annorlunda. Nidet finns befolkningsmajoritet tarom som anseren

fattar,vilka demokratiemabeslut rätten protestera,attoavsetter,
felni tycker något ärattom

Dima Litvinov

har beslut igäller bara denna fråga. mångaDet inte i Jag sett tagna
skede, vilka sedan har ändrats.ett
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SylwanPeter

legitim.utomparlamentarisk finns ochJa, opposition är

Rolf Sandström

återfinns mittuppslaget ivill främst det påJag kommentera som
bar-för hur de tekniskabroschyr mekanismemaGreenpeace°s om

meka-det finns flerakan Faktumriärema tänkas brytas är attner.
tillinte kännerbroschyren, vi i KASAMnismer i åtminstonesom

sådan gäller nedbrytningenfrån den vetenskapliga litteraturen. En
kunna spricka på såsombentonitbarriären. den skulleAtt uppav

harför okänt. Om Greenpeaceillustreras i Figur 3.7 är oss
mekanismer kaninformation dennavisar att typ avsom

desprids tillförekomma, angeläget dennadetär att organ som
arbetar med dessa frågor.

4359479405

Figur 3.7



HellstenArne

replikskiftetLitvinov iDimamed intresseJag attnoterar ovan
tillåtafalleller i varjekommersade, Greenpeace stöttaattatt

KBS3-berggrund förSverigesSKB:s borrningar i utrönaatt om
och tolkatförståttfrån jagutgår rätt.metoden hållbar. Jag attär

KBS3-metodenfastställakanarbetedå under dettaOm attman
borrningardessaunderochsäkerhetsmässigt,tillfyllestär man

denkan konstateravilken ärplats,dessutom funnit attmanomen
fortsättakandåduförvar,stället fördet säkraste attett manmenar

medbörjadär eller måstedjupförvaroch bygga ett en nyomman
sökprocess

Dima Litvinov

sakgjordeegentligenriktigaDet att mansomsammamanvore
Äspö, i500villVinämligen metergjorde grävai säga:att ner

dennaanvändaskall inteviteorier,marken för kolla våraatt men
vi erdet lovarplats för förvar,ett

efterbentonitenfråga värme-Rolf SandströmsBeträffande om
RichardsonPhildettidsperiod,längrepåverkan över somvaren

uppfattasskallBilden inteförstalade fram denna idé i sin rapport.
kanskespricka. Detdet kanhurbeskrivningfotografisk avsom en

värmepåver-juststället för många. Mensprickor iblir eller tvåen
tagitsharsprickbildningorsakakankan bentonitpå enupp avsom

forskatdem ossav som

säkerhetsanalysensdiskussionFortsatt om

syfte

SKIInledning Björn Dverstorp,av

egentligenkanVaddenna sessionställdes tillFrågan varsom
påförsökaskallframtidenoch Jaghända tid ii vår svaraegen

roll-någotvilldet så jagfrågan, innan jag sägaden gör ommen
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fördelningen, och då framför allt myndigheternas kämav-roll iom
fallsfrågan.

Alla vid det här laget det SKB har det fullavet äratt som an-
för fram säker lösning för kärnavfallet. ocksåDetsvaret äratt ta en

SKB skall visa lösningen säker, och det ingåriäratt attsom
igenom alla de saker skulle kunna hända slutförvarmed ettsom
och visa vilka konsekvenser dessa kan fä för människor och miljö.

Säkerhetsmyndighetema har lite olika uppgifter beroende på
i befinner Införsig. tillståndsansökan har vivar processen man en

till uppgift fram de säkerhetskrav eller den lcravbild,att ta som
ställs på anläggningarna. ställer krav vadSSI på ärsom en accep-
tabel eller tolerabel risk- eller skyddsnivå. ställer de tekniskaSKI
kraven på säkerheten, och däri ingår krav på det skall fin-t.ex. att

flera barriärer. ställer också krav på den bevisföringSKInas som
skall visa når till den skyddsnivån.angivna Dettaatt man upp
innefattar omfattning och innehåll säkerhetsredovisningarpåt.ex.
och i tiden dessa skall lämnatNär SKB in sinnär presenteras.
ansökan, har säkerhetsmyndigheterna till uppgift granskaatt
SKB:s säkerhetsanalyser och kontrollera uppfyller deatt man
säkerhetslqav myndigheterna.sattssom upp av

Även efter det ansökan eventuellt har godkänts, haratt en myn-
digheterna roll följa arbete. handlari SKB:s Detatt atten omupp
ställa krav på och kontrollera kvaliteten på de olika komponenter
och anläggningar alltifrånskall byggas. kanDet vara mersom
generella funktionskrav specifikationer.till detaljerade tekniska

tänkerJag inte gå in i detalj på vilka krav vi ställer på SKB vad
gäller säkerhetsanalyser, vill peka på två punkter.jagmen

första systematisk utvärderingDen gäller vårt krav på en av
osäkerheter och olika händelseutvecklingar skulle kunnasom
påverka förvarets för skall kunnasäkerhet. Detta att man ge en
allsidig bild förknippade slutförvaret.vilka risker medärav som

Den andra punkten måste bedöma resultaten i för-är att man
hållande till de identifierat.osäkerheter Detta ärman ensom
ganska viktig alltid finnasdel eftersom osäkerheter kommer att
kvar. kommer förutsägaMan aldrig exakt kunna bestämma ochatt
allt kan hända med slutförvar. Därför osäkerheternaärettsom en
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beslutsfattarna måstedel beslutsunderlaget. någotDet taär somav
Åtminstone utgångspunkt. SKB:sställning detta SKI:still. är nor-

förvaret påutvecklingentroligamalscenario dvs. den är ettav
det kommerredan hurför Viganska ointressant SKI. attsätt vet se

utläckageeventuelltkommersade tidigare,Som Tönis Papput. av
alltsåstorleksordningarungefär tvåradioaktiva liggaämnen att ca

myndigheterna Mande skyddsnivåer100 gånger under satt.som
Vadblir så. videtförvaret så ärkommer alltså konstruera attatt

vilkakannågontingnaturligtvisintresserade snett,är omav
ledakunnaskullevilka händelserfinns ochosäkerheter somsom

konsekvenser.till oacceptabla
för-vill kortoch baraosäkerheter jaghar talat mycketJag om

det finnsosäkerhet.med Attsöka förtydliga vad jag enmenar
data,eller brist påkunskaposäkerhet, dvs. brist på noggrannaen

kansäkerhet intenödvändighet förvaretsbetyder inte med att upp-
måsteförvaret säkert göranås. kunna bedömaFör äratt manom

betydel-utvärderasäkerhetsanalys ochbedömning isamlad enen
enskilda osäkerhetema.desen av

fullständighet,bl.a.säkerhetsanalysernagranskarVad i ärman
påverkaskulle kunnadvs. alla detänkt på somprocesserom man
fråganpå denkanförvarets säkerhet. Jag svaretatttror man ge

förutsägakunnaaldrigkommerredan idag. nej. ManSvaret attär
måstevad kan. Manallt, naturligtvismåste göra manmen man

de vikti-försöka identifieraochsystematisk genomgånggöra en
säkerhet.påverka förvaretskanhändelser ochgaste processer som

ald-kanflygsäkerhet, kan ManmedDetta väl analogt säga.är man
kommerflygplan intesäkerhetrig visa med störta.100% attatt ett

skullescenarierellerhändelserVad gäller framtida som
Eftersommed modeller.arbetakunna påverka förvaret, måste man

tidsperioder, har ingentill mycket långamåste hänsynta manman
Därför måsteanalyserna.kontrollera resultatenmöjlighet att av

använder.modellerdeha diskussion giltigheten manavman en av
aldrigkommergäller data.det det ManPå attnärsätt ärsamma

helt omöjligtför plats.kunna alla egenskaper Det är t.ex.mäta en
spricka finns.varjeexaktperforera berget och bestämmaatt var

därfördet justnödvändigt. Ochdet hellerkanske inteMen ärär
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måste utvärdera hur de här bristerna i data påverkar säker-man
hetsbedömningen.

Skyddsnivåer och krav på bevisföring inte bara myndig-är
heternas och angelägenhet. Visserligen bygger de tillexperternas

delar på vetenskapliga kanstora mycketargument som vara
komplicerade och svåra förstå. Men de bygger också tillatt
mycket del på värderingar, på etiska utgångspunkter.stor De är
naturligtvis begripliga och kan diskuteras alla människor.av
Exempel på värderingsfrågor vi kan i gruppdis-tasom upp senare
kussionema är t.ex.:

Vilket har nuvarande generation för fram säkeratt ta0 ansvar en
lösning
Är det acceptabelt väntaatt
Vad tolerabel skyddsnivå för nuvarande och kanske fram-är0 en
förallt för kommande generationer
Skall det ställas krav på övervakning och kontroll

hårdaHur krav på bevisföringen skall havi
Vilka behöverscenarier titta påman

långtHur in framtideni behöver säkerhetsanalysgöraman en

Detta med skyddsnivå, krav på bevisföring och säkerhetskrav
något mycket viktigt få fram god foreär i tidär ansö-attsom en

kan. Kommunerna måste ha det materialet för kunna ställ-att ta
ning till ansökan. Man måste vilka säkerhetskrav skallvetaen som
uppfyllas och hur skall visa säkerheten uppnås.attman

Nu kommer jag in på för denna session: Vad kanämnet egent-
ligen hända i framtiden finns exaktaDet inga på den frågansvar
och det kommer heller aldrig finnas sådana.några säker-Menatt
hetsanalysen det har systematisk ochär sätt göraatt ansatsman en
gå igenom alla de händelser kan påverka förvaret,typer attav som

på hur dessa händelser skulle kunna påverka förvarets funktionse
och säkerhet och vilka konsekvenser det kan bli för människa och
miljö.

Jag utgår från översiktsbild Figur 3.8. absolutDet ingenären
komplett beskrivning allt kan hända, det någraärav som men
exempel vadpå studerar i säkerhetsanalys.man en
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tidsperioderolikaunderhändaVad kan

miljmilj 100milj 10100010010 000100 00010 1 a-bta 1tacg
År

stabilitetsamhällets
9...__._....

klimatförändringar

istider

intrångmänskligtoavsiktligt

borteroderarförvaret

lerbuffertkapsel/idefekter

3.8Figur

deinomtidsperspektivet, när-kortamed detbörjarOm man
denstabilitetsamhälletsfråganså100-tals åren, ärmaste om

framinteFramför allt tarfrågan.viktigastekanske enmanom
detfråganden utgöraså kommer attlösning,hållbarlångsiktigt

allvarligapotentielltblikanOch detsäkerheten.hotetstörsta mot
ekonomiska kriserellerpolitiskafåskullekonsekvenser, manom

avfallet. Dethandövervaka ellerkaninte tagör att ommansom
terroris-lätt förrelativtoch dettillgängligtganska lätt ärligger

krigssituation.medsambanddet ikomma t.ex.attter en
lösning,långsiktigfram t.ex.vilåtMen tarattanta enoss

liknande.någotellerKBS3djupförvar,geologisktformnågon av
för-förslutningefter000 åren1på dedå tittaLåt närmaste avoss
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Ett KBS3-förvar konstrueras förvaret. innesluta det användaatt
bränslet under mycket långa tidsrymder hundratusentals Medår.-
den utgångspunkten det rimligt ställa mycket höga krav påär att

det inte skall få hända någontingatt under de första l 000 åren.
Kan inte visa med mycket hög sannolikhet kanattman man - -
klara säkerheten under de första 000 åren, då harl mycketman

problem visa det säkert under den längrestora tidsperio-att äratt
den. Hur skall då dettauppnåman

handlarDet mycket metoder för tillverkning och kvalitets-om
kontroll kapslar, bentonit och deponeringsprocess för tillattav se

det inte finns några initialt skadade kapslar elleratt andra defekter
finns med från början. Samtidigt måste komma ihåg attsom man

det inte möjligt medär 100% sannolikhet det inteatt garantera att
finns någon enstaka kapsel har brister i svetsfog ellersom en
någon svaghet. skall konstruerasMen utifrånsystemetannan
sådana krav det finns enstaka kapslar med brister, såävenatt, om
skall det inte få leda till några konsekvenser formi oacceptablaav
utsläpp till biosfären.

Om anlägger något längre tidsperspektiv, från år1 000ettman
och framåt, då börjar andra händelser komma in i bilden. Vi kan få
klimatförändringar, kanske mycket kallt klimat med perrnafrost,ett
havsytans nivå kan ändras. kan ocksåMan i perspektivet-
100 000 år tänka fårsig istider, glaciationer delaratt överman av-
eller hela Sverige. sakerDessa svåra förutse i detalj,är att närt.ex.

istid kommer. Därför försökernästa inte några exaktagöraman
detta. Men vill analyser hur dengärna göraprognoser av man av

här händelser skulle kunna påverka förvar.typen Kanettav man
visa KBSS-metoden klarar denna scenarier, så spelaratt typav av
det inte så roll istiden kommer 10 000 år ellerstor om om om
150 000 år.

Scenarierna kan delas in i två Den är yttregrupper. ena gruppen
störningar, sådana händer på markytan eller i biosfáren, t.ex.som
klimatförändringar. brukar ocksåHär räkna storskaligainman
tektoniska händelser jordbävningar och förkastningar. Oav-som
siktligt mänskligt intrång eller mänsklig påverkan på förvaret och
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kanstörningdess exempel påomgivning är yttreett annat sornen
framtiden.fungerapåverka kommer iförvarethur att

framförallt istider vill jagochklimatförändringarBeträffande
säkerhetsanalyser.dessa iillustrera utvärderakanhur man

har gjort.SKIsäkerhetsanalysövningfrånExemplet är somen
fram klimatscenariotagitStudien har vikallas Site-94. Där ett som

120 000 åren. Detunder debeskriver klimatförändringar närmaste
istiderpennafrost,klimatförändringarinnefattar slagolika somav

etc.
väsentligtdet blikommer000 årenUnder de 10 ettattnärmaste
fåkommerklimatologer,kallare klimat enligt våra att penna-man

hundrakanske fleraned tillfrost, frysesdvs. berggrund och vatten
grundvatten-påverkanaturligtviskommerdjup. Detta attmeters
Efter 50-för förvaret.förutsättningarströmning och andra ca

fårsannoliktdet60 000 år klimatologerna är attsäger att enman
medföra be-kommerdå ocksånedisning Sverige, attsomny av

försökaförmodellerolikalastningar på förvaret. harVi attanvänt
händaberäkna vad detta innebär. Vad kan

under istid högaså fårdet gäller bergets stabilitetNär enman
enligt vårarörelser,kan skebelastningar berget och detpå men

skerrörelserrörelser. Dedet förhållandevis småanalyser är som
svaghets-existerandeförsta utmed redankommer i hand skeatt

skall förhopp-och dessaeller sprickor berget,i manzonerzoner
förvarsplats.kunna väljer sinningsvis undvika när man

andradetså finnsdet gäller grundvattenströmningen ävenNär
befinner siginlandsisskulle kunna hända. Närsaker ovan-som en

grund-mycket högahaslutförvarför kommerså attett man
skullevattentryck smältvatten i isenoch dådet finns syresatt som
kandåinnebärdjup.kunna ned till förvarets Det att manpressas

förhållandenakemiskapåverka dekantill förvaret och detner syre
ändradekapslama. Dekorrosionsnabbareså fåratt avenman

utläckageeventuelltpåskyndaocksåkemiska förhållandena kan av
radionuklider.

har talatVistörningar.lite inreNu skall jag nämna omom
sakerdet finnsutifrån,påverka förvaretsaker ävenkan mensom

sakersådanavidetta inifrån. Då görkan påverka sommenarsom
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förvaret inte fungeraratt det tänkt fungera.är Jag harattsom
det kannämnt finnas kapslaratt inte uppfyller kraven på tät-som

het. Man kan tänka sig bentoniten inte svälleratt tänktsom man
sig och därför inte tätar dagslägetI det svårtavsett. ärsom attman

någragöra detaljerade bedömningar detta, just den anled-av av
ningen inte fulltatt färdigutvecklatsystemet är SKB hållerännu.
på arbeta med dessa frågor,att fram metodik fört.ex. till-att ta
verkning och kvalitetskontroll kapseln.av

Men kan ändå analys vadgöra skulle händaman en av som om
kapsel skulle sönder. Bilden Figur 3.9 ganska komplice-en är

rad jag skall försöka förklara den. På den lodräta axeln harmen
dos, den beräknats i vår säkerhetsanalysövning.man Varjesom

punkt visar den maximala dosen får för visst beräk-ettsom man
ningsfall. På den vågräta axeln har tiden lO 000 år, 100 000 årman
och 1 000 000 år efter förslutning förvaret.av

Låt kapsel gåranta sönder efteratt år, vad händeross tusenen
då Varje punkt i figuren visst beräkningsfall,mot ettsvarar som

vissa antaganden hur bergetmot vissasvarar ut, antagan-om ser
den den trasiga kapseln råkar befinna sig förvaretiom var osv.
Man det finns spridningatt punkterna i figuren både vadser en av
gäller storleken på dosen och i tiden den inträffar.när En trasig
kapsel upphov till utsläpp radioaktiva biosfäreniämnenger av
redan efter några år, de högsta beräknadetusen dosernamen
inträffar först efter 100 000 år.

Det intressant konstateraär här redan föratt kapsel kanatt en
hamna ganska den dosgräns talatnära vi tidigare, 0.1man som om

millisievert år. Om SSI:s förslag 0.01påantar attper man
millisievert år 10 mikrosievert år kommer gälla, såper attper
skulle komma överskridat.o.m. den medredanatt gränsenman en
kapsel. Detta visar måste ställa mycket högaatt krav påman
kapselns hållbarhet. Omvänt kan kansäga hittaattman om man
tillräckligt bra berg, kanske kan undvika sådana storaman
utläckage.
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någraBeräknade maxdoser för olika
beräkningsfall SlTE-94.i De högsta
doserna kapslarrepresenterar som

dåligtsitta i högtberg medantas
grundvattenflöde.
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tidsperioderUtsläppsgränser under olika

SylwanPeter

kanBjörn har sin föredragning visatDverstorp i att t.0.m.man
sönder.kapsel går Omöverskrida gränsvärdet bara gräns-om en

bra. gränsvärdet sattvärdet detta inte Ar rättär rätt ärsatt,

HögbergLars

grundligt diskuteratförstår tillräckligtVad jag har vi inteännu
referensfall,återfinnsgränsvärdesfrågan. På Figur 3.9 ettett

måldet ha högtkonstruktionsstyrande fall. Då bra attär sattaatt
kanförutsäga allteftersom inte kansikta Menmot. somman

flygplan,reaktorer ellerhända, slutförvar,det må gälla sägerett
fall kanske fårmindre sannolikaför vissa accepteraattman man

myndigheternautvecklat,har vilite högre doser till folk. Detta när
driftavfallmedelaktivtslutförvaret för låg ochsade till SFR

bådediskussion iForsmark. Då detunder havsbottnen vid envar
striktmycketoch styrelser. harSSI:s SKI:s Man gräns somen

vidfår släppaför vad reaktorerkonstruktionsmål, liksom ut nor-
sannolikhetsgrad,olikahändelsermal drift. sedan harMen avman

där får lite avkall på detta.göraman

SylwanPeter

tuffareställer nitolkadejag Björn DverstorpMen rätt, ännuom
kravmycket högaDå sade dukrav för de 000 åren.l attnärmaste
ingabilden ståråren. Påmåste ställas under de l 000 attnärmaste

Är denperiod. intebiosfáren under dennautsläpp tillaccepteras
for-propagandistisk Greenpeaceformulering likatypen somav
påkansade i går intemuleringar Gunnar Bengtsson troatt man

kandet ingenstårnågon "inga". Dessutom garanterasäger attsom
heller kräva "ingaväl inteden totala säkerheten. Då kan man

utsläpp".
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HögbergLars

mycket höga kravmåstehar första 000 årenVi under de lsagt att
aktivi-har så högtdärförställas på kapseln, helt enkelt ettatt man

bilden barapå sägatetsinnehåll. Vad sätt attär ett annatangessom
skall hålla,kapslamahöga krav påställamåste attextremtatt man
kommerför vadbetydligttrovärdighetenminskar somannars

sedan.

SylwanPeter

lika"inga,skrivatrovärdighetenbra fördet väl inte såMen attär
under ingakriticitetskrivaför Tönislite det bra Papp attattärsom

inträffa.omständigheter kan

Björn Dverstorp

ocksåfaktisktsade jagformuleringenexakta attBeträffande den
hundraprocentigtmöjlighetfinns garantera, attdet inte någon att

mycket högt.ställasmåstekravenkommer hända,inget att men

SylwanPeter

tagitoch har inteutifrånkommerfinner detta Jagintressant.Jag
pådetfinner jagKonsekventmaterial tidigare.del detta varaav
förslutförvarskrift från EttSKI:följande citerarJagsätt. ur ennu

miljöochmänniskahotkärnbränsle motettrepresenteraranvänt
skallhot,slutförvaretför långa tider.... Om ettrepresenterar man

skräckingivande.Formuleringensådantväl ha något ärinte
radiolo-denhundratusentals sigårefterVidare: Tidigast närmar
naturligförgällerdenslutförvaretriskpotentialen hosgiska som

000100mängd Men SKBmotsvarande uran. sägerförekomst av
Ännuår.200 000dvs. minsthundratusentals år,år. SKI säger
för desärskiltgällerdet:står Dettalängre ned dokumenti samma

ochgeologiskakarakteriseraskantidsrymder vanligen somsom
avsevärdochtektoniska rörelserstorskaligaalltså omfattarsom

sigdjupsådantned påbergmassor, närmarerosion t.o.m. somav
exempelvisrörelsertektoniskastorskaligaslutförvaret migFör är

Tönisuppstår.och Alpemakolliderartektoniska plattornadenär
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stabil iFennoskandiska bergskedjan varithar denPapp attsagt
alltså faktorår. skiljermiljoner l 000 000 Det1 700 år 700 en

och SKB:soch 000000 i SKI:smellan 200010000 200000
alltså storskaligaår skalltill l 000 000Inom 100 000resonemang.

fennoskandiska skölden,inträffa dentektoniska rörelser i som
ned på 500bergsmassorinnebär avsevärd erosion meterst.0.m.av

denligger kvar högredjup. farligheteninnebär ocksåDetta änatt
år.ända fram till 000 000naturliga uranmalmen l

Björn Dverstorp

107,stårlO° det miljonuppenbarligen lvilket detOm det till gör, är
faktisktfårtiotals miljoner årtill miljoner Tidsskalan10 år. man
ochlandhöjningalltsåräkna med. finnsDet ettt.ex.processer,

Material forstill erosion.lederantal cykler nedisning,stort somav
kommertiotals miljoner årbort från och efter någrajordskorpan,

förvaret komma till ytan.att upp

Peter Sylwan

stårförvirrar mig.siffror Detfinns spännandeDet ännu sommer
10710° viktigtfrån till år. Dettidsrymden sträcker sig är attatt

tid detsammanfalla med dendessa tider råkar tarnotera att som
den hosbränslet siganvändainnan riskpotentialen hos det när-mat

innebär SKIdet naturligt förekommande uranet. Det säger, attatt
10° 107 den naturliga nivån.pådet till år innan ärtar nereman

annorlunda bedömningår.SKB det 100 000 Det ärsäger att tar
faktorpå 10-100.en

Björn Dverstorp

radiologiskajämförelsen denvad gällersak detDet är att aven
000-tals år, detrisken kanske efter något 100signärmar men

mycket långlivadefinnsinnebär risken sedan Detinte avtar.att
andra långlivade isotoper.finns kvar ochisotoper. Uranet även
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SylwanPeter

bilderolikakonsekvent tvåfårbedömareutomståendeSom man
andraoch denSKI:s ärfrån två olika intressenter. Den ärena

detkanjagdetta. Såvitti ärolika intressenoch harSKB:s, ni se
dettiopotenser,skillnad på närbeskrivningardessa tvåmellan en

klingat Detradioaktivitetentid det innangäller hur lång tar av.
konse-formuleringar,andra görfinns också rad att mansomen

Är heltharniberoende pådettabilder. attfår helt olikakvent två
skallefter Vemskall jagbildVilken manövreraolika intressen
ochförtroendeanvända förskall jagVilka kriterierlita påjag

tillit

HögbergLars

beskrivningamaförenklaverkligen går igenom sättetOm attman
vaddet,finnsklingarradioaktivahur olika etc.,utifrån ämnen av

vetenskapligademotsättninggrundläggandeförstår, ingenjag om
bedömning.försiktigaresäkerhetsmyndighetdata. Vi gör ensom

Kjell Andersson

kanpåskall Dettillframkommaskall troHur manvem manman
exempel på,seminariumdetta är ettbara göra ensomgenom,nog

mellanskiljer sigbedömningardärfrågor,utfrågning iordentlig
kanskefråga måstedennaijustolika organisationer. Men man

här.hinnervad vilite på djupet änmer
kopplingenfrågaSylwansPeterockså kommenteravillJag om
kriterier. Deföreslagnaoch SSI:sbildermellan Björn Dverstorps

därfallvisadeoch Björn Dverstorp ettförväntad dos,gällersenare
kriteriet.föreslagnadetvärdenhögreberäkningarna änger
antagli-förutsättningar,under vissagiltigtfallDverstorps är som

SKBväl tänka migmycketkan attförväntade. Jagdeinte ärgen
noll, eftersomslutförvaretdos frånförväntad ärhävdakan att

lcri-sakdetfrågan sättasvåra attkapslama håller. ärDen är att en
förväntad dos, attvärde påformiterier ett geannanmen enenav

skall tilläm-kriteriumsådanbeträffande hurslags riktlinjer ettett
dos,förväntadvadfram tillskall räkna sig äroch hur sommanpas
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i praktiken kommer ha slutförvar med kanskenär 0005att ettman
kapslar, några kanske lite defekta och utspriddaär är över ettvarav
område med variation vad gäller bergets egenskaper. Hurstor
beräknar då förväntad dosman

Lars Högberg

Därmed svårigheterna förklara säkerhets-vi inne på enkeltär att
analyser. Som säkerhetsmyndighet det vår uppgift sökaär att
bedöma vad händer under lite pessimistiska antagandensom mer

vad SKB och hur robust säkerhetsanalys för olikaSKB:sän gör är
antaganden. sadedetta Björn ville visa.Det Dverstorp Hanvar
också vi fortfarande befinner i inledningsskedet och göratt enoss
första Resultaten slags signal och då måste viäransats. ett se nog-

på hur hantera dessa frågor.vi kangrannare
Beträffande braden tidigare frågan berget den ettom var

exempel olika geologiskapå måste hålla isäratt man processer.
klart urbergssköldenDet den Fennoskandiska kommerär attatt

fortsätta stabil i miljarder år framöver. kommer inteDetatt attvara
skjuta istider kommeralper. Om åter-tror att attupp nya man
komma med intervall del forskare kommersäger,samma som en
det å andra sidan hyvlas antal hundratal under 10att ett meterav
miljoner är, vilket heltär en annan process.

Peter Sylwan

det kallas väl plattorna för-Men väl inte tektonik Tektonik är när
skjuts

Björn Dverstorp

det sker för avsluta diskussionenMen kontinuerligt. Men att om
Figur 3.9: spridning figuren påDen i inte måttär ett san-man ser
nolikhet. olika punkterna beräknade doser för olikaDe motsvarar
antaganden bergets egenskaper och mått på osäkerheten iär ettom
hur bra berget beräknadefungerar barriär. maximalaDensom
dosen för referensfall,vårt inte nödvändigtvis detär mestsom
sannolika, hamnar kapsel ochpå drygt mikrosievert trasig år,l per
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tidigaremedochhamnardvs ungefär där stämmerSKB som
slagsintresserade någotdock baraintesäkerhetsanalyser. Vi är av

frågakan Detvad ettärnorrnalfall snett.ävenutan omsomav
detförsannolikhetviss litenfinnsoch det attantal kapslarstort en

egenskaper. Hurbristfälligaharkapselfinnsbland dessa somen
konsekvensernabeslutsfattandet,hand detta iskall ta omomman

doskriteriemadetta överskriderav

Doskriterier

SylwanPeter

dessa inne-vadFrågandoskriteriema.inne påDänned viär om
Karlgår tilleffektochgäller dosdettalarbär och vad vi närom

SSI.Magnus Larsson,

Carl-Magnus Larsson

föreskrif-förslag tillSSI:sorienteringkortvill jagFörst omge en
ellerkämbränsleomhändertagande använtslutligtter avom

fått inför övrigtharViremissutgåva.föreligger ikämavfall, som
utvärde-medhåller påochfyrtiotal instanserfrånremissvar ett en
Förslagetgenerella.till sinFöreskriftemaring är natursvaren.av

slutligtallabehandlarspeciellt KBS3, typerberör inte utan om-av
ocksåkämavfall. Detochkämbränsle tarhändertagande använtav
skallmetoderstrålskyddsmässigagenerellakort de mansomupp

ALARA-principen, attoptimeringsprincipema,s.k.använda, de
med hänsynmöjligrimligtlågsåskall ärstrålningsnivån somvara

för-innehållerVidarefaktorer.socialaochekonomiskatilltagen
harförslagetdeldennamiljöskydd. Ikrav påslaget vissa manav

Naturvårdsverketochriksdagennationelladeintegrerat av
miljö-generelldärmed tillansluterochmiljömålenanvända en

hälsoskyddsam-ocksåinnehållerFöreskrifternaskyddsambition.
påformella kravliksomtill,återkommerbitioner, jag straxsom

Slut-tidsperioder.olikauppdelad påskallhur redovisningen vara
redovisningdet gällerkravvissainnehåller förslaget närligen av

fastervi störstprincipdär vi iintrångsproblematiken, säger att
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avseende vid den långsiktiga skyddsfönnågan, åtgärdersamt att
för försvåra eller underlätta bränslet skallkommer åtatt att man
redovisas med avseende vilken effekt detta har den långsik-på på
tiga skyddsförmågan.

Vad gäller hälsoskyddsaspekten framför allt riskenvitar upp
för skador talar alltså främstpå det genetiska materialet. Vi inte

akuta får kännetecknasskador, dvs skadoratt attom man som av
skada fall dörmängd celler slås i värstastor ut,en en som man av.

Sådant sker doser, då kan få utslag-vid mycket höga t.ex.man en
ning blodkroppsproduktionen. storleksordningenDå vi irörav oss

genetiska materialet5 sievert 5 millisievert. Skador på det000
kan genetiskamanifestera eller ska-sig antingen somsom cancer
dor. har härDen internationella strålskyddskommissionen gett
rekommendationer skall uppskatta riskenför hur vi vid olika doser
för medelsvensk under årsådana skador. brukarVi säga ettatt en
drar den naturligapå stråldos millisievert. Dåsig på 4,5 ären ca

medeldos förstrålningen liksom radon bostäder ochinräknad i en
medicinsk Ungefär dennaundersökning och behandling. 1% av

och dit räknar vistråldos kommer från industriella aktiviteter,
också kärnkraften.

SylwanPeter

naturliga bakgrundsstrålningenHur mycket detta denutgörsav av

Carl-Magnus Larsson

strålningBakgrundsstrålningen, den kosmiska strålningen,dvs.
ungefärfrån och från markeni kroppenämnen motsvararosv.,

frånmillisievert millisievert år kommerl Ungefärår. 2 perper
radon.

länge funnits idetsamma sedan Sve-Dagens gränsvärde är som
legalt bindanderige och också det blivit EU:sär genomsom

genomfört. hand-direktiv, skall heltvilket inom några år Detvara
allmänhetenlar alltså för skydd individermillisievertl urom av

till följd har med strålning Detalla verksamheter, göra.attav som
millisievert årinnebär tiondel detta 0.1Viatt avsatt peren av --

för siffra återfinns ocksåde verksamheterna och denna ioperativa
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förslaget tidigare redo-till föreskrifter. På basis de skäl jagav
faktor för slutförvar. Då kanvisade har ytterligare tiovi tagit etten

0.01 milli-fråga: Varför blev det mikrosievert årlOman per
sievert Varför hamnade på exakt den nivånår viper

verksamhet detta handlardet gäller förebyggandeNär omsom
skall användas vid planeringenvi härsätter gräns aven som-

sällskap. den risk-slutförvar relativt Detvi i ärett är gott typ av-
planeringssammanhang ocksåbild diskuterar i när mansom man

långsiktig risk vissahanterar ocksåkemikalierisker. Det är somen
Bådeutländska funnit rimlig. Environmentmyndigheter vara

motsvarighetkanadensiskaochAgency i Storbritannien SSI:s
för slutlig förvaringBoard anvisarAtomic ControlEnergy enen

tolerabel storleksordning.risk i samma
bild.Låt kommentera Björn Hanmig också Dverstorps angav

tillöverskrids. förslagetfall, där beräkna riskerna Ikan attman
ha kon-föreskrifter klart och tydligt, kanstår också ettatt man
ocksånorrnalfall, därutöver harstruktionsstyrande ettmanmen

bådeöverskrids,krav tänkbara fall, då dennapå redovisa gräns
konsekvens.dessa och på Manmed avseende hur sannolikapå är

alltså dens.k. väntevärde,använder för beräkningdå detta ettav
bådetillfår med hänsynsammanviktade konsekvens tagenman

Högberg nämndestorlek.konsekvensens och sannolikhetens Lars
använde dennaSFR-granskningensamband mediävenatt man

mikrosievertkriterium påVill jämföra vårt 10viresonemangstyp.
detaljvisade, måste vi iår med de siffror Björn Dverstorpper som
här.vilket kan ske Ihar gjorts, integå igenom de antaganden som

sannolikhetenskall räkna påvåra liggergnindantaganden att man
realistiska uppskattningaroch skall använda vär-ävenatt avman

dena.

SylwanPeter

millisievert delapåNi har så ut,säga attpottatt varaven en
strålning,verksamhet medmillisievert tillharl IAEA avsattsav

innebär ni på någotinklusive industriell verksamhet. Det sättatt
håll,det på någotmåste hantera denna lilla millisievert. Stiger

för skall hålla sig inommåste det minska på något annat, att man
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denna kon-börjar elda biobränslen i Sverige,Omgräns. man nu
askan, dåde becquerel finns träden tillicentrerar somman som

dessblir mycket strålande. Därtill eldar och koncentrerarvi torv
vårradioaktivitet sedan lägger igen itill torvaskan, vi utsom

och avfalls-omgivning. ökar strålningen från omgivningenDå
Ärförvaret maka det så resonerarmåste ät sig. man

Carl-Magnus Larsson

verk-verksamhet, dvs.i princip. vi har operativJa, Men när enen
drift, har denna undersamhet kärnkraftverk i vipågår, t.ex.som

millisievert.kontroll dess bidrag till denna Dethela tiden. Vi vet
hålleromvärdering, vi detinnebär vi måste göra attatt om seren

individer allmänhetenpå och det alltså finnsgå åt skogenatt att ur
med slutförvar,Problemetkan riskera gränsen. ettattsom passera

långt framtiden,kanske glömmer bort någon gång in ivi är attsom
förfleramöjlighet.vi inte har denna Detta är attett argumentav

för kunnaskall flytta längre nedsig garanteraattett steg enman
verksamhethållbar utveckling. måste ocksåDå typ somannan av

exempli-bilden, vilket du just harkan strålning komma in ige
fierat.

SylwanPeter

litepå,skall förstå vilka nivåer vimig då, för viMen röratt ossge
Vadeller mikrosievertmillisievert 10proportioner på denna 0.01

till vinden i mitt hushänder går från källarenjag t.ex.om

Carl-Magnus Larsson

ungefärbakgrundsstrålningensade tidigareJag representeraratt
mikro-dessa 10millisievert alltså 100 gångerl år, änmerper ca

mikrosievert årsievert. innebär dessaDet 10 representeraratt per
vilkabakgrundsstrålning.ungefär dagars Dettre propor-anger

trivialanvända ordtioner det fråga vill inteJag gärnaär somom.
storleksordning,liggereller negligerbar, dock det isäga att enmen
normala akti-förändringar våravi alla täcker iinsom genom
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viteter, flyga eller normalt hör tillgöraatt t.ex. annatgenom som
livet.

Peter Sylwan

Hur säkert detta värde det i förhållande tillär om man ser even-
tuella konsekvenser. Spelar det någon roll

Carl-Magnus Larsson

Använder densig internationella strålskyddskommissio-man av
ICRP:s rekommenderade approximationer för kommaattnens

från dos till risk, kan den årliga dosen på 10 mikro-säga attman
sievert ungefär risk på på miljonen. miljonAv 1motsvarar en en
människor kan bli skadad. betyderDet i9atten ca personer
Sverige skulle kunna skadas, höjer bakgrundsdosenvi medom
lO mikrosievert. Det riskens storlek ochintressantär ärsom som

skall ha med sig i bedömningen tycker något ärattman av om man
högt eller lågt. Risken på miljonen och sådan risk brukarär en en

i andra sammanhang beteckna relativt trivial.man som
Vad gäller konvertering från dos till risk lågavid dosnivåer vet
inte eftersomså mycket, saknar experimentella data. Denman man

databas finns bygger mycket på atombombsoffer ochsom annan
för mycketexponering höga doser. sedan s.k.Mantyp görav en

linjär dvs. tillapproximation, drar linje rakträtman en ner
nollvärdet.

Sören Mattsson

Detta gammal diskussion, och ifrågasätter den linjäramångaär en
extrapolationen eller interpolation till nollan. Vi måstesnarare ner
komma ihåg vi efterhand har krupit längre och längre nedatt mot
låga nivåer på det linjära sambandet. de flesta cancerfallFör är

ganska övertygad linjariteten storleks-gäller ned tillattman om
ordningen 50 millisievert. dagens kunskapsläge. skallDet Hurär

kunna någonting nedanför millisievert,50 integöra närman man
har erfarenhet Allt interpolera till noll bliränannat attmer ner
ohanterbart. Ytterligare stöd för detta djurförsök, försök cel-påär
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ler där-vi kommer till millisievert året, kan viNär 1m.m. omner
aldrig uttala eftersom det drunknar det brusiemot av can-oss,

cersjukdomar har andra orsaker. kommer aldrig få denVi attsom
kunskap behöver för kunna detta. det kanvi Trotsgöraatt man
ändå erfarenheten ochden samlade strålningsbiologiskasäga att
den till slutsatsen för-råder inom området leder attsamsyn som en
dubbling alla människor på jordenbakgrundsstrålningen tillav

kontrollera.skulle kunna få följder, kanvi inte på något sättsom
åretligger bakom arbetar med värdet millisievertDetta vi latt om

det tillskott till bör hålla under.vi varje prissom oss
vetenskapligmedVi bygger då på vad normaltinte menarman

och osäkerhets-kunskap sannolikhets-, trovärdighets-påutan
strål-bedömningar. nämligen få kunskap så lågakan inteVi om

havningstillskott, eftersom våra iakttagelser ivi gör ett stort av
andra orsaker, exakt effekter och typer avsammasom ger samma
cancer.

"Sprickor i inforrnationsmuren"

Elisabet Ahlin

villfrån ochVi har här fått mycket olika bilder SKI SKB. Jag
talatpå säkerhet, viåterknyta till de olikagärna sätt att omse som

jagtidigare först söka tydliggöra de aktöreridag, och därvid som
påtillhör. berättat GreenpeaceDima Litvinov har tidigare om syn

aktörer frånoch kritik finns också många andraKBS3. Härmot
Avfallskedjans före-den företräderandra sidan. Själv jag t.ex.

uppgift stöd-förening med verkaning, nybildadär att somsom en
har bildatsoch alla lokala opinionsgrupper,serviceorgan de som

Miljö-Därtill kan läggaspå platser där undersökningar.SKB gjort
kärnkraft.förbundet Folkkampanjen MinJordens ochVänner mot

fråga hardennadet samlad miljörörelse ipoäng är äratt somen
tagit ställning kritikeni KBS3.av

samtidigt viktigtdelar detI vi Greenpeace ärstort sett mensyn,
aktörer och vi tillsammansvi skildapoängtera är attatt att

folkrörelsema Sverige.mycket del i Jagrepresenterar storen av



157

vill därför försöka tala utifrån folkrörelseperspektiv. Vår vikti-ett
för alla miljörörelsenjag kan tala delarpoänggaste om nu av-

det bör medel oberoende forskning.och påär att satsas resurser
Genom detta vill underkänna har sittjag inte SKB,sägaatt som
uppdrag. jämlik diskussions-för kunna åstadkommaMen att en
dialog förmåste rimligtvis miljörörelsen garanteras att taresurser
fram undersökningar och analyser. ansökan tillEnegna egna
regeringen under utarbetande.är

Peter Sylwan

känner få information frånDu helt enkelt har behovni attatt av
ytterligare källor från forskning denoch än görssomannan
offentligt eller idag.inom organisationerna

Elisabet Ahlin

förutsättningvi vill bredda infonnationen, vilketJa, jag som enser
för medverka påvettig dialog. det i dag tvingas viSom är etten
helt kämkrafts-ändåövriga SKB ägssätt änannat parter. av

miljarderindustrin. fråga handlar intedetDe är omresurser om
idag dis-på säkerheten visig på rimlig nivå. Denutan rör synen
tillit ochkuterat innefattar tekniska frågorinte bara ävenutan

förtroende. viktig, säkerhetOckså demokratisk säkerhet är en vars
demokratin.poäng är att garantera

Peter Sylwan

Gång säkerhetsanalysen justpå har det här delgång sagts, att aven
bristerhand sprickorna informationsmuren. ii Detär att ta om

tillit genomskinlighet,och kontakt. Kanske dvstransparency,är
för Elisabet Ahlinavgörande betydelse det atttarav som upp,

fattaverkligen tänka,ha insyn och i sättetsättet attattgenomsyn
beslut, kan forska fullt det väl orim-inte För ärut. enom man nu
lighet begära skall ha helt fristående forskningsresurser.att att man

kanInsyn väl lika avgörande.vara
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Kjell Andersson

trovärdighetentidigarekopplar tillbaka till vadDetta sagts omsom
definitivtTrovärdighetsfråganfor ochSKI:s SKB:s ärexperter.

informationsproblem, handlartraditionelltinte bara attutanett om
gällerEnligt min meninghitta former för nödvändig dialog.en

tillhög grad Gunnarknyter idetta på två olika nivåer. Den anena
skalldetberördeföredrag igår, där hanBengtssons atttransparens,

och vadsakfrågortydligt vad vad ärärvet, somsomvara man
där kunskapslägetsärskilt frågor,värderingar. gäller ärDetta

poli-olika ekonomiska,kan finnasoklart respektive frågor där det
kan blandatiska och andra intressen, gör att sammanmansom

blirsituationenmed följdsakfrågor och värderingar ännuatt mer
för ökautveckla beslutsprocessemaoklar. behöverDå attman

tydligheten.
många gångersäkerhetsanalysema,gällerandra nivånDen som
möjlighettid ochhar hellerkan komplicerade. Alla inte attvara

Ändå harförtroende. Dethaallting. måstesig in i ettsätta man
förförtroendekommerförtroende delvishär ettattsagts att vara

måstesäkerhetsanalysema, Dessade gör personerpersoner som
vad gjortpåalltså och allmänheten änsättannatmöta ettut man

håll.utveckling dettaredantidigare. finns dessbättreDet en
SKIinteställtshar också fråganTidigare är,ansvaret omvems
skallellerbyta SKI,trovärdighet. Skalleller tillskrivsSKB utman

förharallaregeringen något annat Jag attettgöra tror att ansvar
och ökainformationsutbytenödvändigtutveckla formerna för ett

alltfinns väldenna sakmöjligheterna till I trotstransparens.
sådantecken pådetta seminariumanledning till optimism är en

den MKB-pro-Malå, ochhört frånutveckling. har vidareVi om
till. TidigareinitiativtagitOskarshamni Kalmar län,cess som

tidigtmycketdärDialog-projekt,hade också utevi SKI:s man var
innovation iformer, liteVad behövsi detta ärende. är nyasom

såinfonnationshanteringen,ochformerna för beslutsprocessen att
det viktigtfinns.det blir tydligt värderingarna Dessutom attärvar

motståndamas.allas bara SKB:sinte ävenutanprövas,argument
fältet.komma påOch måste utexperterna
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Peter Sylwan

I Danmark och i har det gäller gentekniken,Norgeäven närman,
haft långa s.k. konsensusdebatter för söka frågagöraatt en som

sekels kärnkraftdebatt hanterbar. Anne-Marienästaanses vara
Thunberg, du etiker kanske följthar dessa experiment iärsom
våra grannländer. duKan kommentar till vad Kjell Anders-ge en

transparencysägerson om

Anne-Marie Thunberg

Jag har vad gäller gentekniken lagt märke till stark skillnaden
mellan hur för diskussionen här och Danmark. Sverige föri Iman

diskussionen medicinsk-etiska råd, medanStatens iinomman man
Danmark för den det offentligai utsträckning i Manstor rummet.
kallar till konsensus-konferenser, där allmänheten och olikastora
slags deltar. debattböcker, där olikaDessutomexperter utger man
meningar kommer fram. dagspressen förs också mycketI inten-en
sivare debatt dessa frågor. finns slags demokratiskDet ettom
intensitet och delaktighet, harjag svårt spåra påattsom samma

i detSverige, jag önskar vi hade, inte minst påsätt attmen som
område också diskussion, nämligen det handlarvi berört i vår som

den osäkerhet förbi ställ-vi aldrig kan komma i våraom som
ningstaganden till skall handha avfallet.hur vi på ansvarigt sättett
Denna osäkerhet kan vad förstår, bara hantera demokra-vi, jag på
tisk liteöppenhet och ochväg, transparens attgenom genom man

från myndigheters politikers sida tala den ochoch vågarmer om
erkänna den första kom in iexisterar. Det jag såg jag 1986näratt
KASAM materialjust den osäkerhet, kunde spåras i detvar som

förelåg, i konstaterande kunskapsluckor. Det ettsom ex. varav
skälen till kom belysavi inom tidigtKASAM ämneatt att ettav
etiskt handlande under osäkerhet, vilket skedde vid semi-ettsom

narium och följdes vid beslut under1987 seminariumettupp om
osäkerhet Osäkerheten bara hanteras politisk och1990. kan på väg
där kommer de etiska värderingarna borde tydligarein. Man vara

detta. tycks från början slagsDet mig ingivit ettom som om man
säkerhetstänkande allmänheten och alla föreställ-gettsom oss
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från alla andra livs-område, till skillnadningen på dettaatt man
säkerhet.hundraprocentigoch teknikområden, kan nå närmast

Peter Sylwan

poli-denpåverkligt problem du talarDet är attstora manomnu
villfolk vad detala förtiska tjänar poäng att omarenan genom
livs-detpå talahöra. politiskaMan tjänar inga ärpoäng attatt om

du kräverdet. Vadfarligt de allra flesta dörleva och äratt att av
Med tanke påobehagliga saker.politikerna skall ochgå sägaatt ut

högkon-politiskundersökningardet enligt SjöbergsLennart äratt
sannolikt.särskiltperspektiv intejunktur för "risk-motioner" dittär

ThunbergAnne-Marie

viperspektivet,enda gångbaraLikväl det detjag ärtror att om
kan nämligenTrovärdighet viskall form trovärdighet.nå någon av

handlande också iallterkänner vårtinte nå vi inte öppet attom
gradvissavfallet,samhället, hanteringinklusive vår rymmer enav

besluts-redovisas och ingå iosäkerhet. måsteDenna öppetav
medborgarna delta,låtaockså naturligtunderlaget. Då blir det att

osäkerheten.berörsdärför de påtagligtinte minst att av

till begriplighetstår bild ellerbild VägenNär mot

Dima Litvinov

Åter detDels finnsfinns två läger.finner bekräftat detjag det att
metod videnslutförvaretklubb, somsomsom seren en grupp

tillräckligt förknåda faktaskall driva, skall baravi att accepteras.
motståndare, jagDels finns rabiatadet represen-somen grupp av

denden andra Detoch jobbar för äratt stoppaterar, gruppen.som
varandrakommerkan inte vivi har på varandra, och jag attsesyn

saklig värderingdialog och tilloch riktiginärmare möts avenen
uppdelning.med sådanriskerna, förrän löst problemetvi en

vilka faktafrågar migInför från jagmodelldiagrammet SKI
visar,till de resultat dettaför komma framhar hoppat över attman
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och fråga ställer till modell.ni mig, ni min Dennanärsamma ser
hållning till enligt centralt problem.varandra min meningär ett

Björn Dverstorp

ÄrGrundfrågan från olika detväl du får olika bilderär parter.att
så du annorlunda den gervår bild SKBmenar Att är än som

Dima Litvinov

och årtalet och hör diskus-När jag på figur denna påser en som
misstanken: Vadeller miljon får jagsionen 10 miljoner år år,1om

försöker alltså Vad försökerdenna figur tänker inte:gömma Jag
får till mycketden det denna reaktionvisa Jag äratttror avman

Blandinformationen från både myndigheterna och SKB. män-
det finnsniskor samhället ofta på känslani jagstöter attute en

ochliten slutförvaret på visstsluten klubb vill ha sätt attettsom
käm-arbete lösasyftet med och inteSKB:s, SKI:s SSI:s är att

marken.avfallsproblemet ned avfallet igrävautan att
använder.den modell ni DuSå har konkret fråga justjag omen

brist inom internden bygger antagandepåsäger att ett enom en
kapsel har deponerats. Stämmeralltså bristfälligparameter, att en

det

Björn Dverstorp

kapsel heltBilden gårvad händervisar antar attsom om man en
kapselnefter dosvärdenasönder år. högsta1 000 De attmotsvarar

ifråga berget. Utgångslägetmycket dålig position isitter i är atten
Vaddet sprickor närhetenmycket det finns irinner etc.vatten,
finnsantagandengäller och bakomliggandeberäkningsgiundema

fram svenskhåller påmaterialet dokumenterat. Vi att ta sam-en
förhoppningsvismanfattning säkerhetsanalysprojekt,detta somav

blir engelskalite lättare förstå den tjocka versionänatt som nu
försöka fåfinns. sammanfattningen ochkan läsaEtt sätt att envara

bättre insyn vad ligger bakom.i som

18-5830o
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Dima Litvinov

Den släppte förra veckan och handlar lös-virapport som som om
lighet och korrosion bl.a.i bränsle den situationnämner som upp-
kommer bristfällig kapsel har deponerats. Författarens slut-när en

fördröjnings-de följande kan hoppa denär översats att stegen
kapacitet, de omgivande barriärema skulle Då talar vi intesom ge.

figurmiljontals år år eller mindre. på dinl 000 Menutanom om
jag inga tidiga utsläpp.ser

Björn Dverstorp

efterOm du efter finns det utsläpp redan 10 000 år, menser noga,
dessa dia-väsentligt lägre. håller med dennaJagär att typ avom

frånden maximala dosensvår läsa. visarDiagrammetär attgram
Även längst tillberäkningsfall. för de punkter liggervisstett som

doserhöger finns efter andra nuklider lägredet lång tid gersom
den punktunder andra tidsperioder. har bara ritat inMan som ger

högst dos.

CarlssonTorsten

trevligtdetdet första vill till AvfallskedjanFör jag säga att vore
demokratiska idärifrån ville delta i den processenom man

demo-till med iOskarshamn. har dock tackat nejMan att vara en
folk-nikratisk folkrörelse Ni ärsäger att enprocess som en

demokratiska,rörelse, Elisabet Ahlin, och då undrar jag ni ärom
värderingar och Green-eftersom ställer påni Greenpeaceupp

odemokratisktidigareDima Litvinov ärsagt, orga-enpeace, som
nisation. står ni egentligenVar

doser, idet gällervill också vi,Jag säga näratt t.ex.om
föra diskussion med våraOskarshamn skulle inbjuda till och en

de gåhar förts här, skullekommuninvånare den nivå denpå som
hem efter 10 minuter.

dödtillhär medverkar baraSådana bilder SKI visat att tasom
kommunmed-fullmäktigeförsamling ellerpå dialog infören en

redanMyndigheterna har välborgare i frågan.inte insattaärsom
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börjat bättra sig, någon gång måste vi börja tala språkettmen
och föra dialog innebär människor förstår vad vi säger.atten som

Peter Sylwan

Elisabet Ahlin, det Avfallskedjan inte vill med iär sant att vara
diskussionen Oskarshamn inbjuditsi och Nyköping, nitrots att

Elisabet Ahlin

Vad beträffar lokala RäddaNyköping har den opinionsgruppen
Fjällveden efter-till början deltagit, sedan lämnat arbetet,en men

upplevde fick någon helst delinteattsom man man som av resur-
begärde få skrivbord, telefon, arbetsplatsMan att ettserna. enen

och rimliga för del arbetet, fick det. Sedani inteatt taresurser men
upplevde fick kritisera och denockså inte KBS3attman man pro-

idag väldigt lågt. erfar dockgäller. Taket Här vi attcess som var
får diskutera helaman processen.

Mats Törnqvist

Beträffande AvfallskedjanOskarshamn detjag inte ärtror som
de vill Avfallskedjaninte med. inteJagattsagt tror attvara ens

inbjudits. finns Oskarshamn Folkkampanj-Men däremot det i en
efter övervägande, de inteDenna har, visst sagt attgrupp. grupp

vill med med grund-i denna och det har göraattvara process, en
läggande Vad från Folkkampan-sak i hela förstudieprocessen. vi
jen och lokala vad imånga instämt ärsagt att mansom grupper
första hand översiktsstudien berg-skall få klargöra överär att
grunden. Sedan kan grunda platsundersökningar på manman var
har det bästa berget, och leta reda på kom-och inte utsom nu

ellerhändelsevis har arbetslöshetantingen ärstormuner som upp-
bundna ställa Skälettill kämkraften, och därför kan ärupp.som
alltså har haft principiell inställning till huratt processenman en
har Folk-gått till. har vid något tillfälleTorsten Carlsson sagt att
kampanjen på riksnivå hade förbjudit Folkkampanjens igrupp
Oskarshamn med. vill också på klargöraJagatt att attvara passa
detta påstående helt felaktigt.är
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Torsten Carlsson

få delalla kanbrev,belagt skriftligt iPåståendet finns taett som
tillbakgrundenoch detKBS3-metoden,påMan inte attärtrorav.

vill med.inteman vara

Elisabet Ahlin

förfinnsAvfallskedjans föreningvill klarläggaFörst jag attatt
beslutandebildats. Vi inte överhjälpa de lokala ärgrupper som

självbeslutande.självförvaltande ochdessa heltärgrupper, som
ochtolkasDemokrati kandemolcratin.fråga gällerMin andra

använderviarbetssättolika ärförklaras många Detpå sätt. som
samhälletsvenskadetmed hur helalikhetfrämst folkbildning, i
olydnadoch civilmotståndciviltIbland stöderbyggts manupp.

lagarbraviljademokratin isyfteoch då just i attvärnaatt enom
levasamhällebraskapaanvändas förskall finnas och attettatt
arbetarAvfallskedjanallvarligt. Vi iöverträds, detlagarNär är

arbetssättoch vårtfrämst opinionsbildning. Greenpeacemed
skiljer sig del.en

Nils Rydell

problemfram-sinmyndigheternavill bara påpekaJag att genom
föreslår sänkninghörn. SSIställning kan måla sig iin ett aven

beräk-antalmedbildoch visartill tiondel, SKI ettgränsen enen
intehöjden. minnsi Jagår skjuterningsfall efter 120 000som

vill minnasberäkningsfall,för dessaexakt förutsättningarna men
väljaåt situationenenda kandet framgår det är attgöraatt att man

blir bättreinte görantagande. Situationenett annat manom
läggermöjligentjockare,kopparkapseln eller bentoniten manom
dennascenarioanalysned.förvaret djupare När200 meter somen
dos-hamnarantaganden ochdrivs med tillräckligt många över en

därsituationförsatt sig iför människan, hargräns manenman
degrundförvaret påunderkännamåste välja anta-antingenatt av

helalägga förvaretmåsteganden ellergjort, säga t.ex.att manman
risker ochbådehar pris ivilket sittlängre ned i berget,200 meter
detta jukonstatera,Ytterligare alternativ ärär attattettpengar.
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tråkigt, godkännervi det ändå. Myndigheterna bör därförmen vara
lite försiktiga i sitt arbete de hamnarså inte i situationatt en som
kan svår sigatt tavara ur.

Lars Högberg

Det beror naturligtvis på det målar in sig i hörn.är ettvem som
Blir KBS3-metoden acceptabel eller ej Nils RydellJag attantar
syftar på detta, och denna fråga har myndigheternai inte någon
förutfattad mening. det andra bör saken i ljusetFör Anne-ses av
Marie Thunbergs osäkerheterosäkerheter. Vissaresonemang om

vad kan hända framtiden kommer alltid finnas.i Manattom som
kommer naturligtvis alltid kunna hitta beräkningsfallatt som ger
högre doser vilket redan klart konstaterat. Frå-SSI:s SSIän gräns,

då leva med dessa osäkerheter.kan Hurär tro-gan om man pass
liga de fall maximala konsekvensenVad leder i sådana denär
till Vid bedömningen sade det klartSFR vi är attatt manav oss,
kan hitta både mikrosie-beräkningsfall högre dos 10ängersom

och borrar brunnmikrosievert år, någon i100vert t.ex. enper om
närheten till förvarets skulle dåkänna existens. Manutan att en

högdos i närheten dag har del brunnar medvad i i enav man
Ärnaturlig samhället kan leva medradonhalt. detta något som

Våra styrelser svarade på den frågan.

Klaus Pontvik

ochMiljöförbundet Jordens del folkrörelseVänner ärär en av en
demokratiskt uppbyggd har årsmöte varje år,organisationen som

kandär riktlinjerna för arbete. Alla medlemmarläggs vårtupp
uppfatt-med och besluta politik. enligt vårvår Detta ärvara om

ning mycket viktigt.
avfallsproblemethar under tid löstSKB lång påstått att man
metod för slut-KBS3-metoden och funnit säkerattgenom man en

förvar. Södennanlands Nyheter, därtidningsartikel nyligen iIen
kämbränsleavfallet skallPeter Nygårds, uttalar sig, stårSKB, att

berggrunden den slutliga lösningen.i detta inte Hanärattner men
också teknikutvecklingen kommer fortsättahansäger attatt tror att

Äroch det därför slutförvar. detfel tala så SKBäratt attatt om
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själva har upp erkännerHär SKB harinte lös-gett att man en
ning, vilket precis vad också hävdar.viär

Rolf Sandström

Jag vill återkomma till de diskussioner inledde denna session,som
nämligen vilken ambitionsnivå och vilka krav skall ställa. Viman
hörde både SKI och talaSKB mycket långa tidsperioder, ochom
vi hörde också förslaget från SSI mycket låga dosgränser.om om
Jag två mycket klara problem detta.med beräk-Det år attser ena
ningarna för dessa mycket långa tidsperioder 100 000 åröver- -

svåra naturligt det då blir motsägelserDet vissa iär göra. äratt att
resultaten. Det dock långt allvarligare detta slagsär är attsom
analys fokus på fel frågor. förstärks denDettasätter typav av
formuleringar SylwanPeter citerade förvaret kommerattsom om

farligt hundratusentalsi år. mycket olyckligDettaatt vara ger en
signal till allmänheten. Ambitionen läggas ochmåste på nivårätt
framförallt fokusera på de verkligt väsentliga problemen vad gäller
avfallets hantering förvaroch under de första eller kanskel 000
10 000 åren.

HellstenArne

Låt förstmig instämma i det Carlsson sadeTorstensom om
begriplighet. Tänk antal kommunmedborgare, välutbil-att etter
dade, förnuftiga och vakna, kommit och lyssnat på denna diskus-
sion riskscenarierna. övertygad ingen hade begri-Jag är attom om
pit särskilt mycket. bara dessa millisievert ochDet pratas om
mikrosievert. Skall vi kunna genomföra demokratisken process,
där harvi allmänheten med hela måste uttrycka sigvägen,oss man
begripligt.

SSI har förslagi sitt till föreskrifter slutligt omhänder-om
tagande kämbränsle eller kämavfall beslutat bli tioanvänt attav
gånger duktigare det förvaringengäller avfallet vadnär änav
gäller driften kämkraftverken. övertygad kanJag är attav om man

rationell förklaring, funderamåste huröverge en men man man
skall förmedla den till allmänheten. Man riskerna inte gårsäger att

vid dessa oerhört låga nivåer och istället fårmätaatt göraatt man
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Malå remissbehandladematematisk framskrivning. vi iNären
mycketSSI förslag till doskriterier, hade vi intressantas

strålnings-diskussioner. fick bl.a. faktaslcrift läsaVi att omen
svenskarrisker. årsdosen genomsnitt förVi har i dag hört, iatt oss

Bakgrundsstrålningen varierar högst4.5 millisievert.är avsevärtca
kan ha 8-10mellan olika delar landet. innebärDet att manav

bor Bohuslänsbakgrundstrålning, pågånger högre t.ex.om man
alltså flerakala klipphällar Gotland. handlar deteller på Här om

borde ganskamillisievert bakgrundsdos år.högre Det varaper
och cancerfrekvensenenkelt jämföra hur medellivslängdenatt ser

frånskulleför bohuslänningar jämfört med malåbor. Dåut ex.
handlaallmänheten vad det kankunna få begrepp närett om,om

dvs. 0.1eller mikrosievert årtalar tillskott på 100 10 perman om
då kommaFörmodligen skulleeller millisievert år.0.01 manper
orimligfram år nivåtill mikrosievert10 är attäratt en somper

vetenskapligt kan motiverarationellt ochsätta, även manom
förframförallt likadenna. Vi måste alltså ärsätta gränser som

förlägreolika denna tio gångerområden. viSätter gräns ett
gällerför dendjupförvar, misstroendeleder det till gränsett som

klarablir då svårför kärnkraftverken idag. Diskussionen att av.
och pårimligtalltså viktigt påDet sätt ettsättsär gränserna ettatt

riskernavilka de verkligasådant kan förklara är.sätt att man
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4 Session Gruppdiskussioner
och slutsatser

Gruppdiskussioner

Frågor diskuteraatt

införSeminariet enades följande frågelista diskussionerna iom
mindre grupper:

säkerhets-långt framtiden det meningsfullt drivaHur in i är att
analysen

Är dag och iställetdet acceptabelt vad vi kan iinte göraatt
bättrehoppas framtida teknikutveckling kommer attatt ge oss

lösningar

Behöver altemativfrågan ytterligare belysas

Är till kri-det rimligt mSv/år riktlinje för dos4. med 0.01 ensom
bakgrundsstrål-tisk från slutförvar, den naturliganärettgrupp

mellan och mSv/årningen i Sverige kan variera l 7

från ochVad har bra och dåligt med information SKBvarit
kan fråganmyndigheterna kring säkerhetsanalysen Hur göras

begriplig Vad människa trovärdiggör en
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Gruppindelning och arbetsfördelning

Deltagarna delades fem diskussionsgrupper.in i sammansätt-
ningen framgår bilagaav grupperna av

känna huvud-Frågorna fördelades skulleså gruppl ettatt
allaför Dock skullefråga för fråga2ansvar nr osv.nr grupp

diskutera dekänna oförhindrade därutöversig ävenattgrupper
andra frågorna.

Redovisning

gjordesRedovisningen de olikadiskussionen i avgruppernaav
rapportör.resp.

redigeratdet följande referat dessa redovisningar,I ett avges
fråga för fråga.

Fråga långt drivameningsfullt1 Hur i framtiden detin är att
säkerhetsanalysen

längeomedelbara SåFrån rapporterades detl svaret: somgrupp
för diskussion.det farligt. utgångspunktenDetär gruppensvar

uttryckas medfinns kanDet å sidan etiskt motiv attettena som
ochvåraframtida liv lika mycket värdagenerationers är egna,som

Å andra sidan Vi videtta skall gälla tidsgräns.i princip vet attutan
särskilthända framtiden,inte kan förutsäga vad kommer iattsom

problemetistider.inte börjar perspektiv Detvi tala i ärstoraom av
fram till kannötskal komi slutsatsDenett samman-som gruppen
stället klartfattas: Försök iabsolut tidsgränsSätt ingen göraatt

och förolika tidervad kan och vad kan iinte göragöraman man
frågan blir på någotolika delar säkerhetsanalysen påBottenav

skall vivärderingsfrågaoch hur skall dennaNär sättaavgöras,sätt:
fall varatidsgräns och skall den i så Eneller skall vi inte, nären

för-metod dialogforrn undervi i MKB-processenär t.ex.att --
kundevärderingsfrågan. Dåsöker komma fram till ien samsyn

fördå skulle få klartden ganska tidigt skede och SKBiavgöras ett
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skullesig skall tidsgräns eller inte och SKIredovisaom man en
flestavad det behöver granska. de iMenveta är gruppenman

först vill hafråga och därföransåg detta politiskäratt att manen
hela fråga skallbeslutsunderlaget på bordet. dennaNär avgöras, är

politiker-det det ankommer påtill del värderingsfråga,stor somen
hela besluts-vill haställning till. Majoriteten iatt tana gruppen
vad kanunderlaget möjligt, så kanså komplett att se sommansom

komma till beslut.inte för kunnagöras göras, attresp.
ordförandelista dess RuneI hade2 presenteratsgrupp en som

Östhammar radmedNilsson ställtkommunpolitiker i samman en
gäller fråga4.1. Vad 1personligt valda formuleringar Figur nr

istider.mindreefterlyser han för del samtidersin mer avav -

Inriktning

MindreMera av:av:
felstegHistoriskaÖnskvärda framsteg

DetaljerPrinciper
KommunvalVägval
TaktikAmbitioner
FörsvarKreativitet
OmvalOmtanke
RetorikEtik
FrakturerStrukturer
IstiderSamtider

Överlevnad Undergång
LogaritmerLogik
KivLiv
BackspegelStrålkastare

fängelsehåla "tillfestvåningfrån"Avfallets väg

Figur 4.1
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Peter Sylwan

Kommentarer från övriga

Arne Hellsten

fråga. Vilketetisk debatt kring dennaDet viktigt vi har ärär att en
katastrofenvårt dvs efter den totalaför tiden efter istid,ansvar en

Skall försvårar möjligheterna inomvi ha så hög ambition vi attatt
handkortare säkert kunnatid säg år på6-7 000 sätt taett omen

till föreskrifterkämbränslet förslagglädjande SSIi sittDet är att
kämbränsle eller kärn-slutligt omhändertagande använtom av

tidsperioden de förstaavfall skall dela iinne påär att parman upp
därefter fram till istid,åren, nästatusen osv.

ÄrFråga vi idag och2: inte vad kandet acceptabelt göraatt
istället framtida teknikutveckling kommerhoppas attatt ge

bättre lösningaross

fram tillsnabbt kommitFrån rapporterades ganska2 attgrupp man
vad vifrågan talade attmåste preciseras. När göraatt omman
tänkteochkan idag, gruppdeltagare olika associationerfick olika

Ärpreciserades till detinte nödvändigtvis pâ sak. Frågansamma
och iställetkärnavfallet hänga kvar i CLAB,acceptabelt låtaatt

teknikutvecklingen kommerhoppas den framtida attatt ge oss
diskussion. Grup-förabättre lösningar Då blev det lättare att en

teknikutvecklingen. Dettabörjade med samtala är ettattpen om
tidsper-långtskall diskutera igenuint svårt område, när ettman

kanspektiv. eller pessimist. Mankan antingen optimistMan vara
teknikutvecklingvilkentillbaka tiden ochgå 50-60 år i somse
föreskett kämenergiområdet. år 1940inom Det strax mansomvar

energi. Detklyva urankärnor och utvinnaupptäckte kundeatt man
tidsperspektivlika långaalltså inte 60 år sedan Detär än ärmer

tillåtadå kunnaframåt Kanske skullevi diskuterar här. mansom
teknik-betydandeframöver kan förväntassig detatt tro, att en

då det andrautveckling detta område. detta stårinom Mot synsättet
teknik, vi inteinnebär får inteckna någoninteatt nusomsom man
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dis-ingenkänner för den.till och kreditera sig Dettaså ärsägaatt
ellerlösningtill slagskussion kan föra fram någotsom man
påpersonlig berortro,handlarsanning utan somom enmera

har det eller andra synsättet.om man ena
samhälls-detgällermotsvarandehaMan kan synsätt närett

samhällevidutvecklingen har variti Vi ettattstort. somsevana
utvecklingenekonomiskt, det inte givetutvecklas starkt är attmen

detomvärldenriktning. Vi ihela tiden fortsätter dennai attser
finnsdetockså utför med ekonomier. Omkan atttror enman

slut-draSverige, måstekan drabbarisk för detta ävenatt man
harmedan vikämavfallethandgällerdet ettsatsen att taatt nuom

föranspråkeventuellt istarkt samhälle och innan taspengarna
Även dis-frågaoch svårändamål. dettanågot attär storannat en

naturligtviskundelänge vid denuppehåll sigkutera. Gruppen men
den karaktären.harandra. Frågan inteeller detinte besluta det ena
avseenden. T.ex.olikai någradiskuterade kompetensGruppen

kämavfallet,handslutligtmedlängre taväntar attatt omman
heller härbibehålla kompetensen. Inte ärdesto längre måste man

frånkommentarintressantvärdering. Endet så enkelt göraatt en
ungdomsfullmäktigefrånkornden gruppdeltagare att omvar,som

forska-generationersifrån framtidaförsluter förvaret, tar manman
hela. Mandetoch bättrevettigarenågotmöjligheten göraatt avre

otjänstkommande generationerskulle attalltså göra genomen
området.påhindra utveckla kompetensdem att

häng-avfalletha kvarmedframhöllsDet poäng attäven att en
forsk-drivkraft förstarkaredå bevararande i CLAB är att enman
skaf-på forskningenningen. skulle änDet sätta manompressmer

halvförslutet.far undan avfallet lite
bedrivaskyldighetmoraliskdet alltidnämndesDet attäratt en

med hanteringpåhåller ärforskning på området. Detta att man
sådiskuterar,hålla isärdet attnågot och måste närannat, manman

andra.detellertalar detvet omenaman om man om
fårsjälvgenerationdet varjeVad gäller återtagbarhet är som

besluta.
också intidsperspektivetdiskussionSedan gled omgruppens

prägladesdiskussionennoteradepå metodfrågan. Gruppen att av
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KBS3. När diskuterade vad kan och integöra göra, vetman man
vissa saker ganska säkert t.ex. sönderfallstakten för radionuk-
liderna, kapseln i tusenårsperspektivet, geologin långai tidsper-
spektiv biosfären vi knappast någonting ivetmen om ens
perspektivet 100-1 000 år. Vi klädde alltså diskussionen i KBS3-

Men frågan skulletermer. egentligen diskuteras generellt och
metodfrågan inte avgjord.vet att underströksDet mycket starktär

från kommunalt håll önskar allsidigare belysningatt man en av
metodfrågan. Det nämndes också frågan tidsperspektivetatt om
kan ha betydelse för metodvalet. Någon nämnde transmutation.
Kan med sådan metod bort långlivade faller påta ämnen,man en
något relevansen den frågansätt det långa tidsperspektivetav

Åoch allt blir enklare. andra sidan kan det så, detta skerattvara
till priset får betala med högre doser under driften,att närav man

arbetar med sådana metoder. påpekadesDet förocksåman att man
säkerhetsanalysen måste arbeta konkret med någonting. KBS3
finns och bör säkerhetsanalyser. Det ingentestas genom var
enighet i detta i varje fall stark dominans förgruppen om men en
denna åsikt.

SylwanPeter

Kommentarer

Arne Hellsten

Givetvis skall vi vad kan.vi kanJag inte tänka detgöra mig att
finns någon inte håller med detta.som om

Rolf Sandström

Alla de synpunkter tagits med här viktiga, det finnsärsom men en
ytterligare aspekt framtidsfråganpå och det vilketi skedeär som
det naturligast och lättastär fatta de nödvändiga politiska be-att
sluten. kanskeDet den avgörande fråganär det gällermest när att

ställning till bör det ellerta andra.när göraman ena
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Fråga alternativfrågan ytterligare3: belysasBehöver

ganska fonnuleringGrupp konstaterade frågan hade3 att vagen
sönderföll då i delfrågoroch hade tolkat den Fråganpå sitt sätt. tre

alternativ till metodenKBS30
alternativ till beslutsprocessen

till slutförvarställningalternativ till överhuvudtaget etttaatt0 nu

skullefrämstmöjligenTanken från seminariet att gruppenvar
till djupförvar ialternativdiskutera den första altemativfrågan, om

berg, förde bredare diskussion.men engruppen
det lättalternativTill första delfrågan behovetden är attavom
kommerförutsatt SKBharja, synnerhet regeringenisåga attsom

djupforvar ialternativ tilltekniskaredovisning ettgöraatt en av
ganskaföreliggaberg. kommersådan redovisningEn snart.att

vända påsakliga skälstarkafinns det naturligtvisDessutom att
arbete på andraländeralla mångapågår istenar. Det meto-ett

kämkraftsprogram,medder, också bland andra länder stora som
till vissställning någoninte tagiti Frankrike, där ännut.ex. man

förhållandet i Sverigetillkommer detmetod. Dessutom att man
KBS3-metodenkonsensusinte kan det finns ärattsäga att omen

denidag,kan pekaden bästa metoder vide ävenut omsomav
efter.arbetet har bedrivitsdet det svenskavarit spår som

besluts-nuvarandetill denalternativandra frågan gällerDen
detaljundersökningplatsundersökning,med förstudier,processen

böroch svårare. FörstdiskuteraDen intressantare ävenattetc. var
kritikuppfattas någonskalldet det följ ande intepoängteras att som

hararbete.sitt SKBdet vilket har lagtpå SKB ytterstsätt uppav
hakanmånfått statsmakterna, i visssina direktiv från sägassom

nuvarandeKännetecknande för denhetsat olika skäl.på SKB av
och plats-rörandeFoU-arbetet KBS3det fortsattaär attprocessen
förstudie-iparallellt. Vi innevalsfrågoma körs så ärsägaatt nu
betydelseförhållandenklarlägga allafasen, syftar till att avsom

gäl-viss kommun. Detför slutförvar inomlokaliseringen ett enav
bergetlämpligheten hosler geologiskaalltså bara deninte utan

andra frågorspektretnäringslivsförhållanden och helaäven avav
blir dåKonsekvensenvikt för slutförvar.lokaliseringen attettav
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varje åtgärd från sidaSKB:s inom kommunen uppfattas ettsom
första i ödesbunden och enligt mångas uppfattning ocksåsteg en -
ödesdiger örstudiekommunemaF kommer på det isättetprocess.-

ganska svår ochsituation, vi har belägg detpåäven setten
Storuman, Malå. frågadeGruppen sig bättre alternativettom
givetvis förutsatt detta kunde ha varitatt staten accepterat att
bedriva undersökningar varit inriktade få frampå att ettsom mer
ganska antal platser där geologin speciellt lämplig förstort är
denna förvar, koppla dessa undersökningar till frå-typ utan attav

kunde lokalisera sådant slutförvar. menadeViettgan om var man
denna kommunñxering arbetet har varit olycklig. Dels haratt av

det skapat politiska problem inom kommunerna, och dels har
själva kommunen inom vilken denna verksamhet skallsom ram
bedrivas drag godtycke exempel nämndes frånsig. Somöverett av
Östhammar de områden förefaller lämpade geologiskatt som ur

Östhammarssynpunkt i kommun delvis spiller iöver grann-
kommunen. enhet blir olyckligtKommunen något valdsom som
bas för platsvalsprocessen.

Den tredje delfrågan gällde det finns alternativ till attom nu
försöka finna metod innebär definitivt ställningatt taren som man
till hur avfallet skall förvaras för all framtid. svårighet förEn
många med dess slutlighet. slutet förvarKBS3 Detär är ett

visserligen teoretiskt skulle kunna igen, tankenöppnas ärsom men
väl förslutit det, skall det förslutet för all evighet.näratt man vara

Ingen övervakning skall krävas och det behöver heller finnasinte
något fungerande samhälle för förvalta verksamheten. harDettaatt
varit problem det gäller få för metoden.ett stort när att acceptans

harMan och försig i med vi låser KBS3, så finnssagt att att oss
det ingen möjlighet framtideni välja metodatt senare en annan

kan komma visa överlägsen. tänktesig Då vi iatt attsom gruppen
kanske semantisk betraktaövning kunde förvarettman som en- -

enligt KBS3-modellen mellanlager. CLABett pennanentsom mer
inte möjligt högst kortsiktig lösning förär att annatse som en

några decennier, inte minst på grund Oskarshamns kommunsav
inställning. mellanlager,Men i tekniskt avseende liggerett som
mycket KBS3 som kanske det bästa idagvi kan hittanära är men
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vidare itillsockså övervakningochmedger återtagning ensom en
bättrekansketidsperspektiv, kundeganska långt sätt attettett vara

så små-den kommunkomma innebär då,framåt. Det att som
behöver kännamellanlager intesådantningom attemot etttar
framtid.för allgällerdetta oåterkalleligtär ett steg som

gällervadmed två korta citat,kompletteradeFrån 2 mangrupp
alltifrågasätterVialternativen.frågan ytterligare belysning av

kommunalt håll.framhölls det frånunder hela förstudietiden,
sakheltbelysa alternativenDet sak att stu-är att annanenen -

utveckla dem.dera dem ellernärmare rentav

SylwanPeter

viktigastedeföredragnämnde i sittGunnar Bengtsson att en av
kontrollenvill aldrigkontroll. Mansakerna detta med tappavar

från gruppeneller reflektionsaker och ting. Kommentaröver

Dima Litvinov

metoden intetillalternativuppfattade fråganför delJag min om
existe-denförsökbara semantisk, attettutan anpassasomsom

till krav.forskningenpågåenderande tekniken och nya

ThybergJan

tänktepresentation. Viminkanske lite för kort i natur-Jag ossvar
medskulle förenasKBS3-typavligtvis mellanlagerdettaatt

och givetvismetoderandrarörandefortsatt utvecklingsarbeteett
alltsåskullesådan. Mandjupförvarsmetodenockså rörande som

KBS3-mellanlagra itidenoch underförlänga FoU-fasen ett
lilcnande lager.

SylwanPeter

gång.vill förena påprincipertvå ellerDet är tre enmansom
förkontrollochövervakninglita påbehöverBygg så inteatt man

framtidaskall hindrainteall evighet, samtidigt genera-som man
förValfrihetetiska frågan.denvad de villtioner Det ärgöraatt

finns.karamellen kanskealla. godaDen
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Arne Hellsten

Vad jag förstått, från svensktdet faktiskt så idag, bådeär att man
och internationellt håll inte har någon alternativ metod som man

utvecklingsbar. med djupförvar berggrund denDetta i äranser
enda realistiska med dagens kunskap.metod vi har Dennasom
måste jfr föregående fråga.utvecklas så långt möjligt Mensom
däremot innebär detta, skall besluta KBS3-meto-inte viatt att
den den för all framtid.metod skall gälla Dennaär ärprocesssom
så lång försegling kommer vårabeslutatt ett att tas avev. om

kontrollerabarnbarns barn, möjligtvis. har då möjligheterDe att
ellermed sina kunskaper huvudspår detvårt rättaegna om var

inte.
Vad skall kalla detta förvar då har ingetJag emot att manman

talar bättremellanlager. kan fråga sig detMan är attett omom
mellanlagra vattenbassängermarkytan i än göranärmare attt.ex.

och kom-det på djup berget. jag500 i Men tror attmeters var en
ha det på 500klart det bättredet ärär attatt att attmer svara
definitionen.djup använder deni mellanlager,meters ett om man

hur dettaSedan mellanlager ochmåste diskutera vad ärettman
Vadskall ställning till idag.övervakas, det behöver vi inte tamen

förståttgäller definitioner slutförvar och djupförvar, har jag attav
metodenuppdraget kämavfallet skall slutförvaras ochär attatt

idag djupförvarsmetod.är

ÄrFråga mSv/år riktlinje för dos4: 0.01det rimligt med som
från naturligatill slutförvar, denkritisk näretten grupp

bakgrundsstrålningen variera mellan 1 och 7i Sverige kan
mSv

oberoendekonstaterade ganska tidigtGrupp 4 att manav om
bättre, dettatycker rimligt eller mSv0,01 mSv 0,1 äräratt att vore

strålning. måsteinget uttryck för tolererar Strävanatt meraman
detnedåt noll.få låg stråldos möjligt, Menså gärnaattvara som

betydelsehar ändå betydelse vilket gränsvärde väljer. harDetman
fall 1på två hörde tidigare SFRVi isätt. när etappatt ettman
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hade haft detta fall iden-gränsvärdet mSV/år, hade i0,1 ävenman
tifierat leda tillhändelser och utvecklingar skulle kunna störresom

ställning ochdoser. hade myndighetens styrelse tagitMan då inom
osannolik ändådenna händelse allt såär attsagt att trots man

det kan blikunde förvaret. befarar vigodkänna Inom attgruppen
sänker Situationentrovärdighetsproblem gränsen. ärett om man

kaninte direkt lättare slutförvar. Vi vi intei görasägerett att en
detordentlig kunskaper,säkerhetsanalys förrän vi har mer men

kan finna händelservi har hittills pekar pågjort att somsom man
mSv/år.fullt kan leda till doser 0,1möjliga ochär även översom

betyda ochSänker det komma SKI:skangränsen, att attman nu
flera falltill betydligtstyrelse kan få ställningSSI:s komma att ta

osannolika och deoch konstatera allt väldigtdessa är atttrotsatt
fall inte vunnitdärför ändå godkänner förvaret. Då har i varjeman

bättretrovärdighet. trovärdighetssynpunkt det, vi,i Ur är attmenar
barafram tillbehålla den gamla och komma attgränsen man

hänsyn tillundantagsvis överskridande medkan attettacceptera
osannolik.händelseutvecklingen fråga allt mycket Deti ärtrots

försänkerfinns också,problem gränsen ettett annat om man nu
kämkraftverk driftslutförvar för ioch har kvar gränserna m.m.

förgränsvärdenFolk kommer fråga dessasig inte äratt senareom
höga ändras.och också behöver

Peter Sylwan

obe-och detta kanskeslogNågon komplettering Det mig är en-
hanteraså vidhaglig för intesanning dem är attvanaav er som

vetenskapliga sanningenvetenskaplig information den äratt en-
blirvetenskapsjoumalist,förhandlingsfråga. arbetarNär somman

preliminära sanningarnasklar vetenskapen de storaäröver attman
gränsvärdentiden. Så detta medprojekt och dessa förändras med

för-föremål förtill farlighet, debehöver relateratinte ärt.ex. vara
säkert och Jaghandlingar. Tänk kaningenting tryggt.att servara

så jagde vetenskapsrelateradeingenatt reagerar,personernaav
har väl dårätt
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Lars Högberg

Jag erinrar mig gammal skämtteckning signaturen mem,en av
löd: Naturlagar förhandlingsbara, släpp tegel-intetext ärvars en

fotenpå så får du det finnsSå vissa sanningar intese.sten som
förhandlingsbaraär

Arne Hellsten

Beträffande mSv/år kan förstå från förklarar0,01 jag SSInär man
detta. förMen jag har svårt hur kan förklara dettaatt ense man

allmänhet. risken för förvirring såJagstor ärtror attatt stor man
bara det skälet förborde ha nivå har käm-ettav somsamma man
kraftverk, dvs. mSv/år.0,1

Fråga fråndåligt5: Vad informationhar varit bra och med
SKB och myndigheterna kring säkerhetsanalysen Hur kan
frågan trovärdigbegriplig Vad människagöras gör en

Grupp först frågan Vilken5 hur läget i dag.tog utser upp-upp om
fattning har vi kvalitén informationsmaterialet kanDärom
konstatera det finns betydande skillnader i uppfattningar. Re-att

från Folkkampanjen menade det knappastpresentanten att ens
finns underlag för tillfredsställande informationsmate-göraatt ett
rial, medan från Oskarshamns kommuns sida tyckte attt.ex.man

MalåsSKB:s material många stycken alldeles utmärkt. Fråni är
sida lättill-menade det saknas material äratt ett som merman
gängligt för bredare allmänhet. finns inte på Svens-Det ärsomen

språk.sons
förenkla infor-Den andra delfrågan gällde problemet med att

haft svårigheter.mationen. Där har både och myndigheternaSKB
Folkkampanjen till förenklad infomia-dessutom tveksamvar en
tion. Både och Folkkampanjen på lättSKB inne attvar man
hamnar alltförpå till förfalskning, förenklargränsen om man
mycket. för-Många framhöll dock hur viktigt det få framär ettatt
enklat material. då för tillgodose behovetHur gör att ettman av
förenklat vederhäftigtmaterial, likväl skall Gruppensom vara
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vetenskapligabotten hardiskuterade trestegsmodell där imanen
har vi det in-mycket om.som det finns Däröverrapporter gott
medvetnafonnationsmaterial finns och vi måste omvarasom nu

börjatdetta någotmyndigheternas sidaåtminstone från äratt man
begränsad. Fleramaterialmängden sådantmed ganska så ärsent,
Sedan skullefinns.uttryckte tillfredsställelse med detsin mansom

brettmycketha skulle rikta sigytterligare tredje nivå motsomen
konsekventnivåerpå dessaallmänheten. Tanken då treatt manvar

analyser.fullständiga Jagreferenser tillskulleäven upp-ge mer
kandettaenighetfattade betydande idet attatt gruppen omvar en

bra gå fram.ett sätt attvara
speciellatillinformationdet behövsVi diskuterade även om
specielltmedinformationbehovetoch därvid mest avgrupper,

tvek-fler kvinnorkvinnligt perspektiv. ärDet än mänär som
vik-detmenade,deltagaretill avfallshanteringen. En ärattsamma

arbetatochför kvinnor,speciellt materialtigt fram attatt ta enman
dettaväl bakomAlla ställde sigdel Oskarsharrm.med detta i att

tveksammaSKBinkl.kan vibra idé. Däremot mervarenvara
material.fram sådant Detskalltill det SKB är storär ta ensomom

fram andrakundefördel detta material tas grupper, somavom
alltid möjligt.kanske intearbetar med frågan. Detta är

speciellbehövs någondetdiskuteradesPå sätt omsamma
påexempelockså godafinnsinformation till ungdomar. attDär
framtagitmaterial. harsådant SKIutarbetatungdomar själva har

mycketuppfattatmångauppenbarligenskolbroschyr somen som
värdefull.

menadetrovärdigheten. SKBdiskuterade också attGruppen om
hostrovärdighetenmaterial, spelarbegripligthar fulltett av-man

komplice-materialet däremotroll.sändaren så Om ärinte stor mer
avsändarendå krävsochheltblir situationen attrat, annan,en

ibehandlingenansågtrovärdighet. SKIåtnjuter betydande att
mycketspelarinformationstyperochmedia olika dokument enav

detmycketgjordes bedömningenroll. Från Malå mate-attstor av
gradhade högoch SKBfrån myndigheternarial kommit avsom

bra bit påkommituppenbarligen vägen.trovärdighet. harMan en
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Den sista aspekt diskuterade gällde presentationensom gruppen
materialet. Både från olkkampanjenF och Oskarshamn erfa-av var

renheten det viktigt materialet allsidigt ochär inte baraatt att är
belyser fördelarna. Detta förstås delvis riktat till SKB. Folk-är
kampanjen menade kategoriska uttalanden kunde för-att vara
ödande och skapa misstänksamhet. hadeHär vi diskussionen om

skall tillhandahålla denna allsidiga infonnation ochvem som mer
där hade vi lite olika åsikter.

Fråga informationen5 hade också flera deengageratnr om av
andra grupperna.

Grupp hade1 ställt frågansig vid detta fåttseminariumom man
bra information tyckteMan det, bara delvis. gjordeGruppenmen
också observationen det blir "tungt", SKB kommer ochatt när ut
informerar. ofta långaDet genomarbetade dragningar med fleraär

inblandade, och andra känner det sedan svårt fortsättaattpersoner
diskussionen. Nyköping harI delrapporter förstudienl 1 i ochman

har svårt kommuneniatt ett även närman engagemang nu man
framme vid granskningen förstudierapporten.är Icke destoav

mindre har kommunerna måste akta såäven Man sigett attansvar.
företrädare för kommunen och för olika arbetsgrupper fårinte
rollen bli ambassadörer,SKB:s kommer dragandesatt närav man
med SKB:s och broschyrer. finns informa-Detrapporter även
tionsmaterial från SKI, därtill måste inom kommunernamen man

ganska mycket på fram informationsmaterial. Nusatsa att ta eget
Åtminstonehar medel för detta. i del förstudie-man egna en av

kommunerna finns också infonnationsgrupper
Studieförbunden och deras roll diskuterades också i grupp
bordeDe kunna viktiga föraktörer information. NyköpingIvara

har försökt Studieförbunden för få genomlysningattman engagera
dessa frågor, det har svårt. Förbundenvarit i sig harav men nog

varit intresserade har inte fått det deltagande verksam-imen man
heten hoppats. bordeDet möjligt högre gradiattsom man vara

Studieförbunden.engagera
Grupp diskuterade1 trovärdigheten. hade diskus-Manäven en

sion oberoende granskning. oftaDet sådan salcnas. Vidsägs attom
tillfälle i kommunfullmäktige Oskarshamn efterlystei någonett en
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påpekade dåfrånoberoende företrädare SKIgranskning. En att
för myndig-central rolldettadetta funktion ochSKI:s ärär att en

myndigheternaofta framförtsheterna. kommunalt håll harFrån att
hänseende.dettaiborde också för kommunernaresursvara en

myndig-förproblemdet kanSamtidigt nämndes också ettatt vara
påpreciseramycket. måsteheterna alltför Mansigatt engagera

ha kvar sittoch ändådettavilket myndigheterna kan görasätt
till ansökan.ställningoberoende, skall slutlignär taman

tilltrovärdig, anslöt 1fråganVad gäller är gruppsomom vem
talademycket på dethängerdet till sistdet redan attsagts,som

individernastilltilltroskapasspråket och på individen. Hur
påsäkerhetsanalysermedarbetarOckså detrovärdighet som
ochvad deförklaraförsökakomma görSKB och måsteSKI ut,

säker-gällervadtycker viktigafolklyssna vilka frågorpå ärsom
förformerocksåbehövsheten. sådantökatEtt menengagemang

strukturerad dialog.delta iallmänheten kandärseminarier enm.m.
diskussion. Dettid fördet finnsviktigtDet gottär även att om

fram tilltvingasvidmåste alltid så möteinte ettatt manvara
Tyd-tid.och måstesvåraFrågornaresultat eller slutsatser. är ges

och för kommunerna.myndigheternaförliga roller viktigt bådeär
dåligtbra ochvaritvadbeträffandekonstateradeGrupp 4 som
erfa-medsäkerhetsanalysenfrån och SKBmyndigheterna om -

baraområde existerardettapå svartrenhet från kommunerna att-
far-väldigtdetocksåsäkert ellerhelteller det ärvitt. Antingen är

svårighetbild.nyanserad En är attligt. svårtDet är att annange en
förenklingaråstadkommaskanförena begriplighet som genom

begrip-inbyggda i serienkonflikterfinnsmed hela sanningen. Det
4iUngdomsrepresentantensanning.lighet förenkling grupp- -

enklamedkommerGreenpeaceupplevthade kommuni sin att
starktmycketoch detfarligheten,direkta besked gör ettom

misstagpå gånggång göralla Greenpeaceintryck, vet atttrots att
bud-direktadetsanningsvittnena. Mentilloch räknasinte precis

förenklingnågonSkulleskapet intryck. SKB t.ex.gör gegenom
skulle detfel,detdem medkunde beslåbesked attett varsom man

Såtrovärdighet.rubba SKB:sochanmärkningsvärtmycketvara
organisationerochtidningardet svår situation, närär somen
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Greenpeace, kommer med enkla besked skrämmer folk,som som
får trovärdighet det svårt för nå till. Vi harSKBär atten som upp
ingen lösning på hur kan klara detta informationsproblem. Ettman
exempel från Malå, där SSI-medarbetare hade berättatgavs omen

händatransportrisker och förklarat risken något skulle äratt att
liten. han hade ändå vidareutvecklat detta och antagit detMen att

allt skulle kunna ske kollision transportkärlet skadassåtrots atten
och kutsar ramlar beskrivning hur avspänningHanut. gav en av
och kunde till. kommer kunna skrapasaneringsinsatser gå Man att
ihop det ramlat samla det och in det i någotinut, stoppasom
transportkärl för fortsatt förvaring. kommer kunna påMan mätaatt
marken och kommer samla jord,kunna grästorvatt m.m.man upp
tills marken finns risk detta skall kunna spridaingenDetär attren.
sig berättelse ochmoln nejden. insatserDennaöverettsom om
konsekvenser hade Malå haft verkan,eventuell olycka i storav en
och problemet kunde sedan avföras från dagordningen.

SylwanPeter

Kommentarer

Mats Törnqvist

tilldu nämnde framKom ni vid det kommunfullmäktigemöte om
och oberoende granskareSKI SSI kunde betraktas som

EklindRigmor

detJa ansåg vi.

Sylwan:Peter

granskningsorganproblem myndighetensDär intressantär ett att
inte alltid allmänheten uppfattas oberoende. Staten upp-av som
fattas vissa i måletpartav som
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Niclas Ericson

Beträffande informationsmaterial för ungdomar och kankvinnor
förståjag särskilt material kan behövas för ungdomar,att men var-

för för kvinnor

Rolf Sandström

Det förslag främst skall tolkas förslagiär ett ettgruppen, som som
kvinnor arbetar med frågan skall fram material.att taom som

Ungdomsmaterialet skall fram ungdomar Vad gällertas etc.av
detta med manligt och kvinnligt det helt klart ochsåär mänatt
kvinnor intresserade olika aspekter. Etiska aspekter kommerär av
i mycket högre grad de frågor kvinnor skallin i Mantarsom upp.

detta exempel på det för olika kan finnas behovattse som grupper
olika material.av

Kerstin Eriksson

Information dethandlar inte bara dela broschyrer. Näratt utom
gäller infonnation till kvinnor jag och många med mig detatttror
handlar samla diskutera, ochmindre kvinnor ochattom en grupp
på så fram information. behöver kanskeMan intesätt göra en
speciell broschyr riktad till kvinnor, annorlunda informa-men en
tion.

Ingela Westberg

Om behöver speciellt infonnationsmaterial, kan diskuteras.man
Däremot finns fråga trovärdighet det gäller vilka detnär ären om

framför budskapet. På detta seminarium det 54är mänt.ex.som
och 17 kvinnor Skall folk,gå och med kanskepratautman man
bör hälften ganska bra detta,varje. Kommunerna påärvara av

inte myndigheterna, betraktar deltagarlistan litemen om man
krasst. Egentligen det detta det handlarjag Detär ärtror att om.
enligt min mening ganska självklart, kan haatt man samma
material i olika finns många ocksåDet män ärgrupper. som
intresserade etikfrågor.av
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Carl Johan Nässén

trovärdig-dramapedagoger talahör psykologer ochNär omman
huruttrycks med dvshet, heter det det85% rösten,sägsatt somav
blirkroppsspråket och 5%uttrycks mednågot, 10%sägerman

fram hurkvar det lite jobbigt nåtill själva innehållet. Så är att man
vänder sigän

HellstenArne

talaInformation det finnsnågot svårasteär att sammasomav -
själv m.fl.jagspråk. har fria debattörer Greenpeace,Här ensom

Myndig-något.frihet självsäkra vilåta närstörre yttraratt oss om
för vad dealltid ha beläggheterna har krav på sig säger.att

skälförklarligaEftersom blirdetta mycket svårtär ämne,ett av
del be-innehåller helderas ganska försiktiga ochuttalanden en

jagdömningar. då lite jaglåterDet sägerän när attt.exsvagare
framtid.absolut säkert i alldjupförvaret kommertror att att vara

eller nej, ikan tala iDå vi inne trovärdighet.på Denär som
fall första omgången.eller trovärdighet- i varje ivitt, harsvart

frågankommer insesedan fördjupar sig i dettaDen ärattattsom
behövsbli detsvårare Sammanfattningen skulle dåså.än att

inteinformation klar möjligtså enkel och attär men mansomsom
medlång tid för nåskall banalisera problemet. behöverMan att ut

den informationen.

seminarietsAllmän diskussion ämnenav

SylwanPeter

tidigarealdrigLåt börja med litet experiment, jagmig ett som
gubbetill ilskengjort. lättare lägger märkeHan visar att enman

bil-bland glad gubbe bland neutrala,åtta neutrala åtta närän en
finnsderna kort bråkdel sekund.visas under mycket tid, Detaven

självklar evolutionsbiologisk logik detta. viktigti Det är att manen
förlägger märke till vad ilsken gubbe i närhet har sig. Deten ens

tillöverlevnadsmekanism. Och detta väl förklaringär är enen ren
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den målar fanatt på alltid harväggen i in-övertagettsom upp
forrnationssammanhang. Skräckvisioner uppfattar mycketman
lättare och dem till sig. därförDet kvällspress ochtar är nog som
andra media sysslar mycket med sådant farligt medär änmer som
sådant skulle kunna uppfattas neutralt eller Dockpositivt.som som

jag ibland lurar dettatror sig på sälja och nå medatt att utman
hjälp skräck. hadeVi förhållande det gälldeett annat närt.ex.av
noshömingsungen Nelson. historienDen enormtvar mass-
medialt säljande. Så i viss mening kan faktiskt välja mellanman
Nelson och Robinson. kan säljaMan på båda kansätten, men man
ha förhållningssätt till vad det vill publicera och på vil-ett är man
ket vill publicera. Efter dessasätt inledande reflektionerman om

och här i livet, vad kan vårtont problemgott säga storaman om

Frågan förslutning eller inteom

Dima Litvinov

Klaus Pontvik igår uttalande förrai veckan SKB:stog ettupp av
verkställande direktör Peter Nygårds i Södermanlands Nyheter.
Nygårds pekar där på ändring i SKB:s attityd till KBS3-storen
metoden och till avfallshanteringen överhuvudtaget. Han säger att
det fel tala slutförvar, skall slutaär förvaretatt sägaatt attom man
skall förseglas för all framtid. tolkning tidningenDen tillsom ger
intervjun SKB har slutförvaringövergivit principiellär att som
metod. blevJag förvånad jag läste detta och tillringderätt när
SKB. Först pratade jag med dam sade dettaatt ären som en
semantisk fråga, precis hördevi vid redovisningen ettsom nyss av

grupparbetena. Men jag sedan talade med NygårdsPeternärav
själv, bekräftade han tidningens tolkning. sade bl.a.Han attmera
vi måste hänsyn till teknikutvecklingen, ha öppenhetta störreen
för använda andra metoder och vi skall inte fastna återvänds-iatt
gränder". Jag två möjliga tolkningar detta. Den detär attser av ena

semantisk frågaär och egentligenSKB inte har bestämt sigatten
för ändra föreslagnasin metod, skall fortfarande riktaatt inman
sig på slutförvar. andra tolkningenDen SKB erkännerett är att nu
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och där-alla på.metodlyckasinte trorpresenteraatt somenman
tillochocksåolika riktningarradbörja forska iför skall enman nu

bevakning.underkämavfalletskall hålladess man

SylwanPeter

fak-detdu självuppleverkonkret-mycketPå vilken punkt att-
offentligttill vad SKBförhållandeannorlunda itiskt sagtnågotär

tidigare

Dima Litvinov
definie-där SKB95,från två ställen i FUD-programLåt mig citera

ochAvveckling5Etappför avfallshanteringen.metodsinrar
underjordsanlägg-ochrivsOvanjordsanläggningamaförslutning:

kun-hardettaigen. Innanåterfylls och pluggas görsningarna man
flera decen-underkapslarnadeponeradede förstobserveranat

förslutningen:beträffandedetstårställePånier. annatett
schakthundramarkytan:Pluggar De metrarnaöverstamot avca

intrång.mänskligtförsvårasyftedagen pluggas ioch attmotramp
asfaltmedanbergliknande tätninganvänds för byggaBetong att en

förlämpligtmaterial täta mot vatten-liknandeeller attsynes
formellai sinSKB rapport,Såförbi pluggenf sägertransport

beskri-härdetkan inteefter. Jagskall gåalltså den vi somsesom
skallmeningendärmellanförvar, ärslags attnågotvits mansom
Helametoder.tekniskaandraoch utnyttjamaterialetkunna återta

ochbesiktigakanmellanförvarmedmeningen är att seett man
någotåtgärdervidtakanoch lättbränsletmedvad händer omsom

bergliknandeförbi tät-kommalättinteskulle gå fel. Det attär en
ning i cement.

SylwanPeter

decennier ..fleraunderkapslarnaobserverakunnathar.. man
ochbergliknandemförsvårastår detdet. Och sedanstår

under delagretbetraktarsjälvhur dufråga digasfalt. vill jagDå
slagsdet förVadkapslarna. ärkan observeradecennier då man

tidenförvar under den
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Dima Litvinov

Under den tiden det del uppbyggnadenär slutförvar.etten av av

Peter Sylwan

Men slutförvar blir det förräninte det pluggat, eller hurär

Dima Litvinov

Det stämmer.

Peter Sylwan

Tönis Papp. Har Dima Litvinov och fattatjag detta och vilkarätt
kommenterar har du i så fall till Nygårds uttalanden

T Pappönis

Det synd detta tenderarär bli kremlologi elleratt att som
bibelexegetik. Man måste tolka allt och försöka vikta tolkning-

Jag den generella bild Peter Nygårds hartror attarna. gettsom oss
och jag han givit detta oförändrattror även är att ärsom pressen

tidigare. Om uppfattarmot detta på och tycker sigsättannatman
glidningar, kan det bero på vilken inställning haft tidigare.se man

Jag vill den bildsäga vi på SKB oförändrad. haratt Viärsom ser
alltid vår forskning syftar till slutförvaring-sagt slutligatt en en
förvaring det använda bränslet djupt berget.i På vägenav nere-
dit måste vi bygga anläggningar, havi måste antal licensie-ett
ringssteg. harVi valt gå i två med första deponeringatt steg en av
5-10% och därefter granskning, innan fortsätter. harVien man

vi, för det hela skall kunna fungera,sagt att måste visa haratt viatt
fullständig återtagbarhet. vårt forskningsprogramI har ocksåvien

Äspöåtertagbarheten någotangett vi skallatt i förär testa attsom
visa vi kan klara tillbakaatt materialet på braatt ta sätt.ettav
Fram till dess slutligt förseglar förvaret, och det kanatt taman
lång tid innan godkänt metoderna för pluggning och förseg-man
ling där kan behövas tid för både tekniska och politiska diskus--
sioner kommer detta mellanlager. kanManatt öppetettvara-
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med tunnlar påbörja med ha helt mellanlager vägenöppetatt ett
behöver alltså intesedan kan till.stegvis Detstängas varaner, som

ochendaså allt först och såöppet stort stegatt är tar ettman
Åtkomligheten blirkan stegvis.Förslutningenstänger. göras

ochbehövamindre dvs. kommeroch mindre, att mermerman
slut-destosäkrareför återta materialet. Ju är,att man merresurser
framforskningligt kan Och syftet med vårdet. ärstänga att taman
ske-Under vissaövervakning.metod skall klara sig utanen som

där har kon-lagerden kan betrakta detta öppetett mansomman
kontroll. Villhaskeden inte behövertroll, medan under andraman
det varitår, harhämta efter eller 1 000tillbaka något 100 enman

attitydändratvimellanlagring. lite hårklyveriDet säga attär attav
eller forskning på SKB.inriktning på vår

skill-gäller dentydligare vadkanske dagSituationen i storaär
politiskaoch dennaden mellan den tekniska processen.processen

både i SKB:sfunnits ganska längedenna medvetenhet harMen
helaMyndigheternadetta.och granskningeni göravprogram

de tillåternågot,tiden klart inte godkänt attattatt ossmenman
framtidaunderlag förmaterial förfortsätta framoch attta gemer

beslut.
verk-årensfram deskillnad, kommitDen senastestora avsom

förförändraddet behövssamhet och forskning, är att processen
SKB ingetkunskapsunderlaget.tolka Greenpeace säger vetattatt

detta. Viharoch och ingeninget kan visa attaccepteratatt ser
dettabra stöd förefter vägenär rättaattexperter experter ossger

tillframför nåändradframåt. behövs detDär att enprocessen
samtidigt.uppfattningar kan inteBåda dessa vara sannasamsyn.

beslut,politiskaöverhuvud någrakandet, innanJag tatror att man
kunskapsunder-tolkarhurfinnasmåste viss om manen samsyn

koncentrerarsaknar idag.laget och framåt. biten vi NuDenvägen
för skapautåtskallvi på hur materialet attpresenteras enoss mer

metoder.etablerapåtolkning underlaget, än att nyagemensam av
väl framme.Vi tycker vår metod liggeratt
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Dima Litvinov

Det lite synd höra detta. hadeJag hoppatsatt vi skullevar att
kunna deklarationgöra bådavi två kunde skriva under.en som
Förmodligen kan vi inte detta.ännu Om jag förstodgöra dig rätt,

dusäger till dess beslutatt försegling, kanatt tarman, man om
betrakta detta mellanförvar. Någon gång kommerett dettasom
beslut Beslutet kan bli skall förslutaatt tas. eller för-inteatt man
sluta. Om beslut försluta förvaret, hartar attman natur-om man
ligtvis utvecklat metod heter KBS3. Men politikernaen som om

år 2050 beslutarsäg sig för inte försluta förvaret, då måsteatt man
kunna något antingen behållagöra det använda bränsletannat, som

mellanlager ellerett utnyttja någon metod för handatt taannan om
det. Det finns, så vitt jag förslaginget från förSKB hur detvet,
skulle gå till på bra vill behålla det användasättettom man
bränslet mellanlager ytterligare längreett över tid eller vil-som en
ken Ävenmetod skulle kunna tillgänglig.annan som vara om man
inte helt slänger bort KBS3, kunde åtminstone utveckla någraman
andra alternativ lika grundligt gjort med KBS3.som man

Peter Sylwan

Är det inte så all forskning inom detta område syftar tillatt ett
definitivt förvar

Även den Greenpeace föreslagna forskningen har väl dettaav
Ärsyfte för övrigt KBS3 alltid sak, eller det någotärsamma som

undergår utveckling och förändring

T Pappönis

Principema redovisades i kallades och där-KBS3rapporten som
för lever denna beteckning kvar. hel del har förändrats,En exem-
pelvis kapselutforrnningen. Principema desamma, deär men
lämplighetsåtgärder vidtar kan beroende densom man vara av
plats där förvaret förläggs och den kunskap tillkommit.nya som
Principema ganska enkla, i första handär isolering, i andra hand
fördröjning, isoleringen håller.inte Det dessa principerärom som

skyddet den farlighet finns i bränslet.motger som
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KBS3-metodenspåtill metoden. Vivill återkommaJag tror
metod och haringetbraförvar.principer för bygga Det äratt ett en

förstärkts.bildenharbild,dennaunder år försvagat snararesenare
margina-reducerakunnatlett till vihar fått resultat harVi attsom

frånkopparkapselntjockleken påminskalema att t.ex.genom
samlats,kunskap harAllteftersomned till20 i 5 störresteg cm.cm

kom-hade förtidigarede marginalerkan minska attsom manman
redo-vi dåkunskapsunderlagetosäkerhet iför den sompensera
första-skallKBS3-metodenvisade. har redovisatVi att vara en

på. Där-skall koncentreravihandsprioriterad utformning osssom
Vigranska alternativ.kommerintemed har vivi inte attattsagt

mycketlikainteviunder bevakning.håller alternativen satsarmen
långsamtsigenkelt detheltSkäletalternativen rörpå är attnu.

för-brainteskaparbrett. Manskall köra Väldigtframåt, om man
har viområden. Dåallaforskning inombedrivaståelse attgenom

metodpåsigkoncentreradet bättreär attsagt att menenoss
ochproblem,uppstårtillbaka detbackamöjlighetenbehålla att om

på dettamycket långsammare sätt,intemetod. gårpå Detnästase
hapåInriktningenresurseffektivare.det betydligt attär enmen
ochoch 95i FUDi 92redovisat FUDutformning har viprioriterad

ungefär detsadeMyndigheternaför.har fått attäven acceptans ser
sökaochmetodenstuderabör kunnabra väg,ut att manvara en

inrikt-ändraallvarligtefter fel på den, innan överväger attman
slutför-omöjligtskulledet göratyder påning. attInget att envara

uppdrag såfullfölja vårtförsöker vidärför attdettavaring på sätt,
detta.vill utnyttjaellervill intepolitiskt beslut kan tasett manom

HögbergLars

ochutvecklingsarbeteteknisktkrav påfinnshelaI ettsystemet
skallbeslutspunktintressant närfinansiering. Det är manen

beslut.finansielltocksåeller Detbesluta förslutning är ettom
såavfallet,handförtillräckligtkraftindustrin gjortdåHar att ta om

balans-sinagarantiförbindelsemalyfta bortkanatt urman
lag-ibehöver besvarasfrågaräkningar intressantDet är somen

berördabordedå Det ävenstiftningen. Vem över ansvarettar
fåhakommuner rätt att veta.
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Kjell Andersson

Jag upplever det lite akademiskt eller ointressant diskuteraattsom
i försluta eller inte försluta, hur skall tolka vadtermer av man

ÄndåPeter Nygårds har det så detta beslutär ärsagt etc. att som
ligger 50-60 år framåt tiden, och naturligtvis kommer dei som
sitter i beslutsställning då få de besluten, oberoende vad viatt ta av

syftedet har ändå betydelse vad har förMensäger programmetnu.
och teknisk inriktning: åstadkomma slutförvar, faktisktatt ett som
skall kunna förslutas, eller mellanlager skall hållas öppetett som
för obestämd tid. det fallet- förvaret förblirFör öppetattsenare -
har ingen säkerhetsanalys lägetgjorts. Vi inget 100vet om om
år i samhället och ekonomiskt.

Tönis Papp

Låt transporttunnlar formtitta på hur förvaret med sina iutoss ser
schakt till lämpligt djup.eller går ned Därav nereramper som

behövs förmodligenkommunikationstunnlar och det kommer att
finnas och elektrisk utrustning.viss ventilationsutrustning viss
Detta arbetsplatsmiljö måste ha. Attså denutgör sägaatt mansom
bygga kanslutförvar lång tid. slutlig stängningInnanett tarupp
ske, kommer börjat depo-det år från detgå minst 30 attatt manca

Under dessaneringen. praktiken blir det kanske 50 år. 50I snarare
år former, skalldet fråga lagring under kontrolleradeär somom en
kunna klara Vad händer därlängre tider. äräven att vat-neresom

övervakningtill behöverrinner och måste Viten motut.pumpas
obehöriga vilka materialbesökare, och övervakavi måste noggrant

försämras. Vadförvaret förvarets kvaliteti så intetas attsom ner
kapslarna pla-vi däremot vill ha, heltinte Närär öppetett system.

i med bentonit omkring och bentonitensina tarcerats uppgropar
form mothåll, såoch börjar svälla, behövs någon attvatten av

bentoniten hatunnel. vill heller inteinte sväller i Vitomenupp
deponeringstunnlarna mycket långa tiden.helt under Vattenöppna

skulle låta detta skeavdunstar läcker hela tiden, ochinsom man
under villlång tid, byggs det saltrnängder, vilket virätt storaupp
undvika. vill ha naturliga förhållanden möjligt.Vi så Depone-som
ringstunnlama detåterfylls, under denna period kommer attmen

7 583018-
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pluggadetill år har ståttända 50finnas delar mot trans-uppsom
lågpunktemaochtransporttunnlamahållsporttunneln. Hela tiden

mellanlager.kontrolleratalltsådränerade. Det är ett
Allt ihindras.förslutningså görskonstruktioneniInget görs att

väljersedanVilketderakanförslutningstället så göras.att manen
slutför-tilldettamöjligtdocksak. Det göra ettattärär annanen
tänk-snabbastmeddet,konstateraviktigt ävenDet attär attvar.

mellanlagring. Om50-årigfrågatidtabell,bara är manom en
sak.ellermellanlagerförvill kalla detta ärsedan ett annanen

slutlig förvaring.förändå byggaPrincipen systemär ettatt

SylwanPeter

handlingsfrihet,behållasjälv, ärsakerhandkunnaAtt attta om
får hörasmåbarn, niviktigt. Fråga era

alternativGreenpeace

Östhammars kommunJohan NässénCarl

elitenfråga försäkerhetsanalysengällerseminariumDetta en-
till Hurdirekt Greenpeace:riktadfrågaeller för folket. Min är ser

kärn-slutförvaringgällervad använtsäkerhetsanalys ut aver
bränsle.

Dima Lirvinov

försiktighets-baseras påmiljöförslagallasäkerhetsanalysVår av
säkratvivel måstealltbortominnebär vivilketprincipen, att vara

uteslutna..riskerpå äratt stora

SylwanPeter

analysgenomfört sådanniprincip HarbaradettaMen är enen
slutförvar,påkämavfall iförvaringförslag till väntanert avav

försla-detanalysenkontrollerat etc. Hurdvs. utnära ytan, avser
det vältrovärdigt, måsteförslagetbetraktaSkall kunnaget vi som

finnas sådan analys.en
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Dima Litvinov

Det problemär jämför vårt förslag med slutförva-ett stort att man
ring. Vi aldrig vi har lösning på avfallsproblematiken.säger att en
Vad vi det dag finnsi inte teknisksäger är lösning dettapåatt en
tekniska problem. finnsDet alltså inget alternativ till mellan-att
lagra. Vad förväntarvi från industrin presentation för-är etten av
slag till mellanlagring. Sedan kan börjavi diskutera plus och
minus med detta och det bättre ha sådant lager 500är att ettom

i berget, 30 under marken eller på markytan,meter ellermeterner
det bättre förvara elleriär Det inte viatt vatten torrt. ärom som

skall producera säkerhetsanalys. Den säkerhetsanalysen som
gjorts för alternativen otillräcklig.är

Peter Sylwan

Men ni förslag till förändring förhållandei tillgör existe-ettom en
rande projekt eller existerande och dettascenarier skall bli trovär-
digt, måste det finnas analys, visar på vilket tycketnisätten som

förslag i någon bemärkelse bättre. räckerDet inte medatt ert är ett
allmänt handlingsfrihet Förslaget måste ocksåprat om m.m. vara
bättre och säkrare andras.än

Dima Litvinov

Du har det verkligen så vi föreslår ändring.rätt, attom vore en
Men vårt förslag egentligen nollaltemativ, fortsatt mel-är ett en
lanlagring. Om mellanlagringen skall fortsätta, kanattman anser

däremot börja diskutera skall kräva bättreman om man en
mellanlagring. möjligt det blirDet just djupt mellanlager.är att ett
Men denna bedömning dagens lägei inte vår sak efter-är göra,att

vi inte något sådant förslag.ännu settsom

HellstenArne

Det intressant lyssna till detta meningsutbyte.är Greenpeaceatt
de inte några alternativ och föreslår baraatt attmenar anger man

Ärskall Därmed har nollalternativet. då noll-vänta. angettman
alternativet bättre eller KBS3-metoden. Igår uppfattadeänsämre
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Nunollalternativet sämre.tyckte,Litvinovjag Dima attatt var
medframkommerindustrin etttillsskallhan vi väntasäger att

ställtdetsäkertså äratteller något ärmellanlager annat,annat som
ställtegentligenVadsäkert.det ärtvivelallt rimligt ärattutom

framtid Vifarligt iblirkandet intetvivelallt rimligt attutom en
alltnågotkandithän vi utomsäga attkommakommer aldrig attatt
allförpåställa inlika attkan viDåtvivel helt säkert. gärnaär oss

övervaka det,ochOskarshamnkämavfallet iframtid ha kvar pre-
Litvinovdock Dima attSamtidigtskrift. sägercis det står isom er

förKBS3-metodenpåforskningenfortsätterhan gärna att manser
logisktOch detinte.säker eller ärtillräckligtden äratt se om
metod,undersökamöjlighetinte attför enresonerat, gesmanom

LitvinovDimajagDå hoppas attblir allt teoretisktett resonemang.
forskning,stöderGreenpeacesade igår,fast vad hanstår vid att

Green-berggrunden. Min är attpoängiborrasdet måsteäven om
alternativfarligare än attdetochalternativ, är ettettpeace anger

djupförvaring.medlösningförsöka finna en

Dima Litvinov

för-jagKBS3,forskning ärtillinställningdet gäller minNär om
helasade jagMalåundrande. IsåHellstenvånad Arne äröver att

kan säga attKBS3, innanpåforskastiden det måste manatt mer
osäker-fortfarandeåterstårläge storadagensmetoden duger. I
haroch jag sagtmantra,detta låter ettheter. närmastAtt säga som

fortsättamåste attNaturligtvistidigare.detta flera gånger man
fårberggrunden,iborramåsteinnebärdetforska och att manom

tillräckligtintemetoden ärlängesådet. Menabsolut göraman
tillämpas.skalldär denplatsefterletaintesäker, skall enman

nollaltema-meddettaförklaraförsökagångLåt mig ännu en
situationen.Viändringpåkravställer utanvitivet. inteDet är som

bättrehittarantingentillsavfalletbehållavi måste ensäger att man
verkakanPåståendetfarligt.längreavfallet intetills ärmetod eller
harViabsurd.situationenfall på ärsåiberorabsurt, det attmen

pekameningslöstdå atthantera. Detkan ärvi intemateria som
kanniintefelvårtdetoch attärfinger säga attGreenpeacemot

produceratni mate-fel. Det ärhitta lösning. egetertutan somen
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rialet. Vi ni kanske kommer ihåg, frånallt dettaemotvar, som
början.

Jag saknar fortfarande från Tönis Papp skallvad dettasvar om
kallas. detMen spelar ingen roll för mig vad kallar det, såman
länge inte kämavfallet i marken och går Vadsinstoppar väg.man
jag vill höra från Tönis följande.Papp Vilket beslutsunderlagär
kommer ha, regeringen år 2050 eller fattaså skallatt närman

Åbeslut skall försluta eller förslutainte harsidanom man ena
Åbeskrivning slutförvar. andra sidan vadharettman en av man

då Och det kommer producera detär attvem som

Tönis Papp

Greenpeace sig harinte något för intesäger vi på SKBattansvar
får möjlighet fortsätta forskningen på det vill. Jagviatt sätt som
tycker vadprecis Greenpeace på sig, gåratt är närtaransvar man

med påståendet Malå skallinteut till fortsattaatt t.ex. säga stu-
dier. Platsundersökningama på de olika platser förstudiemasom
syftar fram mycket viktiga för vårt detaljkonstrueraärmot, sätt att
förvaret, det till existerande geologi, och säkerheten beroranpassa
givetvis också på detta. Våra deFUD-program just bildger aven
osäkerheter vi finns kvar och försökaviktigaär attsom anser som
minska. Vi har markerat olikatvå osäkerhetsområden. Det ärena

vi inte har ordentligt genomfördaatt platsundersökningar påstora
ÄspöFör slutförvar möjliga platser. Vi har valt för studier, inteett

Äspöför det lämplig plats för slutförvaringär föratt utan atten
innehåller sprickor, olämpliga förinte alls sigsystem som passar
slutförvaring. Vi platsvalet egentligen in,inte kommerattanser
förrän tillstånd för detaljstudien, skall gåi skalanär storges man
ned under jord. Till dess det fråga kartläggning möjlig-är om av
heter och lära vadsig lämpligt för slutförvar.att är ettsom

frågadesDet också vilket beslutsunderlag skall läggasom som
fram inför forsegling. måste då existerandeMan visa atten ev.

för deponering kapslar, buffert, återfyllning depone-system av av
ringstunnlar och återfyllning transporttunnlar, pluggar, stäng-av
ning schakten uppfyller de krav har för attav osv., som man sys-

skall fungera återigentemet Det arbete där iäravsett. ettsom man
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får skapa det underlagsamråd successivtmed myndigheterna som
framsynpunkt. Avsiktentillräckligt båda är att taär parternasur

för myndigheternaunderlag det möjligt avgöraattgörett omsom
Omför kunnadetta tillräckligt säkertär att accepteras.systemett

beslutamöjlighethar regeringenmyndigheterna det, att attanser
det skall tillämpas.

HellstenArne

kanskefrån Malåoch eftersom vimycket intressant, ärDetta är
fått kommatacka för vivill förstmed för jagsista gången, attnu

miljö-framför alltolikahit och så många intressegrupperatt -
allauppfattning ihar väl inteinbjudna. Viär sammagrupper -

och diskutera svårafå träffasviktigtfrågor det oerhört attärmen
påvi kom indetförvånat migfrågor dessa. Vad är somsomsom
ochforskningslutet, nämligen Greenpeacepå stöttarattnu

idet borrasberedd stödjautveckling långtså även attär attatt man
detdistinktionensedanden svenska berggrunden. Men gör attman

för för-efter platsletaskall handla forskning inte att enomom -
fråga.hypotetiskställa mycketmedvill då avslutaJag attvaret. en

först skallsåändrar i säger attAntag programmet attatt manman
skall borraberggrunden. Visvenskaoch undersöka den ettvi ut
upptäckerdålandet.hål platser i Antag attantal på olika att man

allaelleroch de flestafrågetecknen är överens atträtas ut, om
deupptäcker pådåmetod.detta bra Antag attär att en avmanen

kanvärden.speciellt fina Dettaharplatser där borrat manman
Sverige,borrat iplatser därdeantingen på någon menmanavvara

Äspö. fråga tillminDåjustskulle kunnadet äräven vara
Skall dåmiljöorganisationer: sägaoch andra attGreenpeace man

det baraharvibästa platsen,detta visserligen den sagt attär men
förlägga djup-kommer inteoch viskall laboratorium attettvara

platsförvaret här någotpå sämreutan en

HögbergLars

platsnågon bättreskulle finnasdettänka sig intesvårtDet är attatt
väljervisa innanoch detAspö, attän är tvungen manman

vald försade, inteAspöOch Tönis Papp attAspö. är vara ensom
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Äspöbra plats för djupförvar. vald förett bra platsär att vara en
för forskningsanläggning.en

När diskuterar något djupförvar, mellanförvarär ettman ettom
eller slutförvar, bör också kommaett ihåg, lagen faktisktattman
ställer krav på industrin den skall bygga något kan bliatt ettsom
slutförvar. Så länge lagen ställer detta krav, måste det indust-vara
rins inriktning.

Dima Litvinov

Jag skall på Arne Hellstens fråga hur kan skilja påsvara om man
vetenskaplig forskning och platsundersökning. finnsDetren

egentligen lätt tillgänglig metod för detta, har före-göraatten som
slagits vissa SSI tidigare anlitade forskare och går påav utav som

ifrån SKB derasatt politiska rolltar föransvarigaman attmer som
finna plats. SKB:s uppgift blir då bara finna metod.en att en
Lokaliseringsuppgiften kunde då till helt enhet, kan-ges en annan
ske statlig enhet. Det sådantär jagett system troren attsom man
använder i Kanada. Med sådantt.ex. behövdeett arrangemang
ingen misstänka SKB:s bormingar för ingå i lokaliserings-att

Alla då SKB för förbättra metod barasin bor-vet att attprocessen.
för få fram information hur berggrunden fungerar.attrar om

Om begriplig information

Peter Sylwan

Eftersom huvudrubriken för detta seminarium kan sägas vara
ungefär "För folket eller forskama, handlar detta mycket hurom

kommunicerar. Skall detta något bara skallman expertervara som
hålla på med eller skall dra in politiker och allmänhetenävenman
diskussioneni hur detta skall ut Jag dettror äratt rättom se en

viktig fråga, handlar information och förtroende.som om
Tycker ni politiker och kommunföreträdare,är deattsom

finns med här, harexperter uttryckt sig klart och begrip-som oss
ligt Kan gå till allmänheten med den informationut typman av

de har lämnat här Vad det dessutom krävsärsom annars som
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Är detBehöver till allmänheten och dettagå ut prata merman om
så brännande demokratisk frågaen

Kent Pettersson

kommit från myndig-kan börja med den enda broschyrJag utsom
Vad detheterna säkerhetsanalys. inledningen stårI är somom

det ellerkan slutförvar. fram står Förrhända vid Längreett
radioaktivasönder och dekommer kapslar gå ämnenaattsenare
sprickor berget.kan finns alla ikomma grundvattnet iiut som
köksbordetdetta hemma vid HurVad skall läsernärtro,man man

lite förvirrat,information blirskall uppfatta denna Detman
metod de villhelt säkereftersom de harSKB säger att somen

kommer inte någonting.komma och lägga kommun och deti uter
får.allmänhetenolika informationDet är som

SylwanPeter

talarförst sigSkall hantera det att parter sam-resp.man genom
har olika intressentalareller räcker det attatt om manman, man

och därför tolkar Världen lite olika

T Pappönis

för tilldiskussionstid skallmycketDet synd så rättaattär att
påståharpåståenden aldrig gjort. DetSKB är att attnonsenssom

byggavi kansönder. Vikapslar kan gåvi inte attsäger att anser
har analyserat vadsönder. Visäkra förvar, kapslar kan gåäven om
sönder. Och detskulleför kapslardet får konsekvenser ärom

samhället kandenna bedömning de kriteriergentemot ge omsom
detleda till värderingenkanvad tillräckligt säkert,är omsomsom

redovisningdennatillräckligt säkert eller inte. Det ärär som myn-
granska.digheterna skall

detför någotordetEgentligen begärde jag sägaatt mer om
tekniker. migtill grund för icke Förbeslutsunderlag kan liggasom
utvärderingenunderlaget ochdet självklart det tekniskaär att av

detför icke tekniker.detta finnas tillgängligt Menmåste äräven
för ickerelevantaviktigt med frågordetta kompletteras äratt som
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telcniker. Vi har inte alltid medvetnavarit vilka dessa frågor är.om
Jag vi håller lärapå mycket detta i samband medtror att att oss om
MKB-processema. finaDet med därMKB-processen detär att
läggs fram grundmaterial, generell bild. Sedan granskasett en
detta och kompletteringar begärs. Kompletteringama måste i sin

också granskas och det blir dialog, där det efterhand framgårtur en
vilken information icke-teknikema behöver.som

Peter Sylwan

brukarMan forskare håller till elfenbenstom.i Kansäga att ett
Malå tvingade kliva ned från detta,SKB ochsäga att att attman

det lika nyttigt för för malåborna ValfridSKB Paulssonär som
sade de spännande med Malå kommu-iatt mest attprocessen var

innevånare blev kunniga både naturgeografiskaså det ochnens om
det politiska. SKB har kanske också lärt del dennasig en av pro-
cess.

T Pappönis

Definitivt. lärVi hos hela tiden vad folk efterfrågar och någotom
saknas, det vår ambition bygga tillräckligt underlag.är att ettupp
Vi skall möjlighet förnuftiga beslut. grunden tillDetta äratt tage

framvi materialet.att tar

Lars Högberg

kortaDen diskussion helt säkert eller kansigutspannsom om
kapslar gå sönder exempel på försökerjustär göraett att man
problemet enklare det någonsin kan Vad det handlarän omvara.

på någorlunda enkelt språk försöka skaffa någrasigär att ett
hållpunkter hänga diskussionen Vilkapå. ärattgemensamma upp

de frågorna Vilka tidsperspektiv talari viom Menarstora att
kapslar kan sönder eller efter istid endai Detnästamorgon

framnå till detta hålla dialog där frånigång, visättet att är att en
expertsidan mycket lyhörda för vilka frågor människorär som

Ärställer. det allt komplicerade med-något i detta material som
borgarna har haft svårt förstå för kunna bilda uppfatt-sigatt att en
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ning Slutligen kommer antal etiska värderingar och riskvärde-ett
ringar måste ocksåMan beslut måstegöra. vet att tassom man
under osäkerhet, det gäller så långa tidsperioder dessa.när som
Budskapet till hålla dialogen igång ochärexperterna att att vara
lyhörda för vilka frågor ställs både ansvariga politiker ochsom av
andra kommunmedborgare de kommuner deltari isom processen.

SylwanPeter

villJag kommunpolitiker till komma medgärna attprovocera er
krav eller reflektioner kring detta med kommunikationen.just

Kent Pettersson

Jag spåret med blivit mycket för för-MKB, intressanttar upp som
studiekommunema. Vad vi skall det komma inte baravet, en
säkerhetsanalys systemanalys. Min fråga till SKIäven ärutan en

fårvi föreskrift hela fårtäcker så visystemet, attom en som en
raktMKB hela borde logiskt, eftersomDet viöver systemet. vara

skall systemanalys.en

Lars Högberg

det blirNär dags formell ansökan, skall först haSKBgöraatt en
samrådsprocess med berörda kommunen. kommerden Vi att taen

fram föreskrift de utökade befo-detta, vi behöveren om men
genheter, Miljöbalken och följd-vi hoppas kommer i densom nya
lagstiftningen till omstridddenna. Miljöbalken niär, vet,som ur
många synpunkter, det gäller krav på och hurjust MKBnärmen
denna skall fram, stöd förhoppas vi den skall kunnatas att ge oss
hur vi skall fram föreskrift.ta en

NilssonRune

På Peter Sylwans raka fråga skall försöka till tolk förjag miggöra
kollegormina referensgruppen och vår på detta. Vii ärge syn

naturligtvis ställ-tacksamma för alla synpunkter berikar vårtsom
ningstagande för ochi denna viktiga fråga. Vad har vi önskemål
krav Aktörerna Avfallskedjan,må heta Green-SKB, SKI, SSI,
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Folkkampanjen, Miljöförbundet Jordens KASAM,Vänner,peace,
ställerrimligt deNationelle Samordnaren Det är är attetc. som

krav krav.på bör ålägga sig själva Dvsövriga attäven omsamma
och auktoritativtkräver skall mycket klartnågraatt ett svarman ge

dendetta. Då blirså bör också själv beredd göraattman vara
finns härgivna frågan: demångaHur ärrepresentanter somav

försökaberedda ställer konkret fråga,vi ettatt, ge ossenom
föralltså intekonkret gäller för organisationen, perso-svar, som

nen

Elisabet Ahlin

inflytandeolika aktörers iVi har och idag samtalatigår pro-om
uppdrag från regeringenskillnad harDet är ettcessen. en om man

första jag vieller detmiljöorganisation. För attär anserom enman
förfogande for kunnatillmåste få rimliga vårt göraattresurser

skrivahåller påoberoende vetenskapliga analyser. Vi ansö-att en
på dessaskulle viljakan. har rad forskareVi närmareseen som

harsäkerhetsanalysema, vifrågor och bl.a. djupare in itränga men
tillskyldighetingen ekonomi för detta. Det år attstatens pengarge

förmedlaöverhuvudtaget kanoberoende information, så att man
sådan.

SylwanPeter

fråga mångareflektion kringFår jag trosgöra som avannanen en
genteknologi ochnämligenbli kämkraftsfråga,2000-talets gen-

HUmanheter HUGOprojektmanipulation. finnsDär ett stort som
startadesdetta projektGenome Organisation. När satte avman

andLegalEthicalheter ELSAbudgeten till något1% somav
harTechnology. DennaSocial GeneAspects genereratprocenton

oberoende forskare,forskningsprojektoerhörd mängd aven
utfrågningar,offentligaseminarier,undersökningsgrupper,

för hurrollspelat mycketkonsensuskonferenser storm.m., som en
frågor ioch moraliskaetiska, socialakommit påattman se

deltagit ihar tidigareanslutning till genforskningen. inteJag
dunkeltjagdiskussionen kärnavfallshanteringen, attmen anarom

dimensionhär frågeställningar kan somsammavara avryms som
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dennaKanske kunde reflekterainom genforskningen. överman
kämavfalletmöjlighet. alltså barahandlar inteDet utan om enom

helhetssyn energiförsörjning.på
taladeaha-upplevelse jagtid sedan fick jagFör någon nären

skogsbränder. Regeringenstuderademed några skogsforskare som
biobränslen,kämkraftverk medellerkan tvåersättaatttror ettman

skogsavfall. Vifrån skogen formdär det skulle komma imesta av
60-talet.kalhyggen på Dess-slutade med hyggesbränning på våra

brand.med hjälpalldeles självförinnan föryngrade sig skogen av
ungefär års inter-med 50-100Alla skogar har brunniti Sverige

medocksåslutadevaller. slutade hyggesbränna,När manman
brandenbestår iföryngringsmetod,skogens naturliga attsomegen

alla gifterblandmarken,släpper loss näringen i somrensar upp
alla andra Enkonkurreraskogen själv för växter.utattsprutar ut

gifterfenoler och andrafull medgammal skogsmark är mos-som
för hållablåbär sinakråkbär, lingon och rötter attutsprutat ursor,

tillförsEfter brandenförgiftad.naturligtborta träden. Marken är
naturliga gifternadeAktivt kol bortkol till marken.även tar ur

ochloss näringensläpperskogsbrandenmarken. Tack manvare
skog och detkan detbinder alla gifterna. Och då växerväxa ny

brunnit.kraftigt med skog där detny
ställetikraftvärmepannorallt detta i våraskall eldaOm man nu

årskog 200har så brakärnkraft, kanske vi inteför användaatt om
och denskogsbrandensplötsligt,helt ieller Då vi1 000 år. är

och kretslopp-biobränslentecken medbiologiska mångfaldens -
den vikompliceradsamhälle likainne i nusom somprocessen-

kämavfallet.för kämkraften ochdiskuterar
perspektiv påfå liteförskall ha detta i minnetJag atttror man

handlar baradet intesvårt, ochdet talarvi här Detta är omom.
avfall berget.i
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seminarietAvslutning av

Rolf ordf KASAMSandström, vice

och det harspännandeochhar haft mycket intressant möteVi ett
infalls-delfåttharmycket saker. Vikommit fram även nyaennya

vill peka på någratidigare. Jagkänt sedanvinklar sådantpå ärsom
aspekterdessaSjälvfalletcentrala.saker upplever ärjag somsom

mig.personligt valdaheltjag tar avsom upp
före-upptakt med Gunnar BengtssonspännandefickMötet en
miljö-vid hanteringbeslutstrategipresenteradedrag. Han aven
jagden,trodde påriktigt ärfrågor. sade älv han inteHan att men

mycketdet finnsflestaövertygade desäker på han attatt av oss
aha-upplevelsedetmodellen och jagvärdefullt deni atttror gav en

och risk-riskhanteringenminstgäller intefor många Dettaav oss.
ochriskupplevelseskilde påkarakteriseringen. Han ensvagen
starkadenbeskrevallmänheten. Hanstark riskupplevelse hos att

risker, någotmed ärofta hängerupplevelsen somnyasamman
någotkatastrofala konsekvenser,haofrivilligt, något kan somsom
detbaraVi kan ärmedia utsträckning atti noteratarstor pre-upp.

Hankärnavfallshanteringen.förkännetecknandecis sådant ärsom
central ityckerreflektion jag ärgjorde också sam-somen annan

ochkemikaliermed farligajämförelsergjordemanhanget. Han
potentielltkemikaliertusentalsfinns ärkonstaterade detatt som

detochliteväldigt äregentligenfarliga vi vet somomsommen
medkunskapslägetjämföra detkanbehandla. Viangeläget att
långtocksåharkärnavfall. Vihanteringenkunskapsläget för av

kunskap.delhelhar ändåvikunskapifrån fullständig enmenen
villalla härvisamtidigtanvänder denna,viktigt viDet är att som
del-peka pålättinformation. Detytterligareförsöka få fram är att

Gunnarinformation. Sombehovdär det finnsområden merav
be-politiskdet slutledetframhöll, iBengtsson är process somen

kommersäkerhetsanalyseniså detaljernahövs. knappastDet är att
denna politiskadet styratt process.vara som

med-roll fördessochsäkerhetsanalysengällerområdeNästa
synpunkter Kent Petters-bl.a. vidborgarna. fäste jag migDär som

mindreochdemonstrationefterfrågadeHantog merson upp.
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abstraktion det gäller kämavfallet.när Jag inte dettatror äratt
någon kontroversiell fråga övertygad både myndig-ärutan attom
heterna och SKB arbetar mycket aktivt for åstadkomma dennaatt
demonstration. Samtidigt vi alla medvetna det ytterligtär att ärom
svårt på mycket kort tid realisera konkret demonstration,att en
eftersom de fenomen det gäller långtidsfenomen och utsla-ärsom

kommer lång tid. Abstraktionen dock faktoratt ta ärgen en som
bidrar till dessa frågor så svåra hantera. Kundeatt är att man
demonstrera konkret så hade detta mycket enklare.varitmera

Jag skall ord erfarenheterna från Malå. Visäga ett ärpar om
mycket tacksamma Hellsten ochArne Carl Olof Sjölundöver att
från Malå har kunnat med här och delge erfaren-sinavara oss oss
heter. Valfrid Paulsson hade också många intressanta saker be-att

Vi kan konstatera genomförderätta. väl planeradatt man en
demokratisk och efter vad förstått har denna fungeratviprocess
väl, till sist fick ändå del problem. Frågan härärmen man en var-
för dessa problem uppstod. Massmedias roll i sammanhanget är en
fråga diskuterades mycket på seminariet. Frågan folkom-som om
röstningen har varit till diskussion. Malå folkomröst-Iuppe var
ningen villkor för hela långt ifrån oproble-Dettaett ärprocessen.
matiskt och kan reflektera hur många behö-gångeröverman man

Ärfolkomrösta under hela fram till slutförvar.ettver processen
det rimligt folkomrösta två, gånger Personligen har jagatt treen,
svårt det meningsfullt ha sådan Detatt tro är äratt att en process.
viktigt planerar frånin dessa aspekter redan början.att man

Några ord Tönis och Dima Litvinovs inlägg.Papps Deom
handlade inte modellerminst hantering och förenklingar.om av
Det pekades på antal svårigheter. ändå de flesta härJagett tror att

det mycket viktigt gå vidare i arbetet medär överens äratt attom
fram förenklat underlag. kan också konstateraViatt ta ett att

Greenpeace, här har synpunkter ochsina väl, SKBpresenteratsom
har mycket olika utgångspunkter vad gäller förprincipernaäven
förvaret. viktigtDetta fasta på.är att ta

Björn Dverstorps inlägg exempel på säkerhetsanalys ochgav
vilka aspekter skall Bl.a. behandlades olika scenariertassom upp.
och vilka olika tidsperspektiv frågadet fick viDärärsom om. en
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behandlakantidsperspektivhur långadiskussionintensiv manom
uppfattat sig-harJagrekommenderade dosgränser.och också om

alltförfokuserainteViktigtdetpolitikernaler från del är attatten
detöverbetonaframförallt intefrågor ochmycket denpå typen av

ÖsthammarNilsson ifrån Runeperspektivet. Listanväldigt långa
fastaallaföroch någotbelysande att tamycketFigur 4.1 är oss

pa.
spännandehar varit mötereflektioner. Detnågra ettDetta är

väldigtfungeratharpraktiska ocksåallt detuppleveroch jag att
RydellNilsochMaud LönnLeif Andersson,väl. vill tacka TorJag

seminariet. Detgenomförandetochplaneringenförsvarat avsom
vad Nykö-olika delarlitedelfåttroligt visärskilt att ta avavvar

Öppningssessionen gamlaNyköpingspåbjuda på.ping har att
Nyköpingshusgästabudet påochinramningspeciellfickteater en

Nyköpingstackavillförsta Jagi ävenglömmer vi inte taget.
ibl.a. fåttharViolikapåställtkommun för ni sätt. varaatt upp

dennafått utnyttjaharstadshus, vifömämligautomordentligtdetta
Sylwanordförande Peterseminarietstackavill ocksåfina sal. Jag

diskussionerna. Jagledainspirerande trormycketför hans sätt att
kunnattill vibidragitgradhöghan i attuppfattarallavi attatt
tackavill jagSlutligenfrågor.centralapådiskussionenfokusera
medövrigt. Detdeltagande i ärmedverkande ochalla personer
tackminstoch det intedeltagithar ärbakgrundmycket olika som

har varitAvsiktenspännande. attsåblivithardetta mötetsomvara
vi ihoppasoch jagi attpolitiskaden centrumsätta processen

det.medlyckatsmån harnågon
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Deltagarförtecknin g

Diskussionsinlägg
sid:

156,157,163-164,Elisabet AhlinAvfallskedjan
203

Juhani Vira, OyFinland Posiva

l22-124,163,189TörnqvistFolkkampanjen FMKK Mats

47,92-93,98,124-LitvinovGreenpeace Dima
129,l30-l31,133-
134,137,160-162,
177,187-188

AnderssonKASAM Göran
149,158,193Andersson konsultKjell

sekr.Leif AnderssonTor
Maud assLönn

48,155Sören Mattsson
ordfCamilla Odhnoff 9-11

45,51-63,66,70,115,Nils Rydell expert
164

174,185,36,136,166,Rolf Sandström
205-207

Thunberg 159- 160Anne-Marie
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12-38,40-49Gunnar BengtssonKemikalieinspektionen

46,72,9l-92,97,99,HellstenMalå Arnekommun
l37,166,l72,174,l78,
180,186,l95,198

SjölundCarl-Olof

42,100,l65PontvikKlausMiljöförbundet Jordens
Vänner

HedbergBjörnNationelle samordnaren
Olofssonpå kärnavfallsområdet Patrik

SöderbergOlof
177ThybergJan

AlbingBjörnNyköpings kommun
Carl-Åke Andersson

AxelssonAgneta
Bertil Axelsson

CarleJan
CollinEwa

LandeliusSaga-Britt
K-G Larsson

19,122,64,66-67,1Kent Pettersson
202200,

185WestbergIngela

Carl BloomOskarshamns kommun
BolldénBritta

34,67,69,7l,89,90,CarlssonTorsten
101,l62,164
184EklindRigmor
185ErikssonKerstin

Ulla Jansson
Håkan Karlsson
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Ritva Kindvall
Gunilla Larsson
Klaus Leidecker
Kjell Peterson
Rolf Söderqvist
Peter Wretlund

SKB Torsten Eng 44,94-95
Jan Lindqvist
Tönis Papp 62,64,74-75,103-

112,114-115,117-
l21,123,131,189,191,
193,197,200-201

Claes Thegerström 65-66,73,100

SKI Björn Dverstorp 69,137-145,147-
148,l50,161-162

Mårten Eriksson
HögbergLars 67,74,146-147,149-

150,165,180,192,
198,201-202

SundströmBenny
Öivind Toverud
Stig Wingefors

SKI/SSI Hélêne Asp
Susanne Torén

SSI Carl-Magnus Larsson 76-77,151-152, 154-
155

Anders Wiebert

Svenska Kommun- Peter Wenster
förbundet
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Säkerhetsnämnden Falkenbergi Georg
Nyköping

Trosa kommun Torbjörn Jansson

Ungdomsfullmäktige Ejnetjälli Sara
Nyköping Niclas Ericson 185

Håkan Friberg
Johan Lindelöf

Östhammars kommun NilssonRune 202
Carl Johan Nässén 186,194
Arno Unge

Övriga Holmberg, landshövdingBo 10,78
f.d.Valfrid Paulsson, 78-86,88-90,95-96,gene-

raldirektör 101,134
DiskussionsledareSylwan, Vetenskaps-Peter

journalist
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Diskussionsgrupper

2GruppGrupp 1

Lindelöf, NyköpingJohanNyköpingGeorg Falkenberg,
NyköpingCollin,EwaCarle, NyköpingJan

NyköpingAxelsson,BertilNyköpingK-G Larsson,
AvfallskedjanAhlin,ElisabetKlaus Pontvik, Jordens Vänner
Östhammar,Östhammar ordf.Nilsson,RuneArno Unge,
OskarshamnKindvall,RitvaOskarshamnBolldén,Britta
OskarshamnLeidecker,Klausordf.Oskarshamn,Eklind,Rigmor

samordnareOlof Söderberg, Nat.FinlandJuhani Posiva Oy,Vira,
KASAM,Leif Andersson,TorKjell Andersson, KASAM, rapportör rap-

Eriksson,iSKI portörMårten
Högberg, SKILarsTorbjörn Jansson, Trosa

KommunförbundetWenster,Peter

4GruppGrupp 3

NyköpingFriberg,HåkanNyköpingNiclas Ericson,
Nyköpingordf. Kent Pettersson,Nyköping,Landelius,Saga-Britt
SKI/SSITorén,SusanneNyköpingIngela Westberg,

ordf.Malå,Hellsten,ArneAnders Wiebert, SSI
Östhammar OskarshamnGunilla Larsson,Carl Johan Nässén,

OskarshamnKarlsson,HåkanOskarshamnUlla Jansson,
samordnareOlofsson,Patrik Nat.Rolf OskarshamnSöderqvist,

Lindqvist, SKBJansamordn.,Ihyberg,Jan Nat. rapportör
Rydell, KASAM,Nils rapportörAndersson, KASAMGöran

SKIBjörn Dverstorp,Sundström, SKIBenny
Maud KASAMLönn,Dima Litvinov, Greenpeace
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Grupp 5

Ejnefjäll, NyköpingSara
Carl-Åke ordf.Andersson, Nyköping,
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SKBTönis Papp,

MalåCarl Olof Sjölund,
OskarshamnEriksson,Kerstin

OskarshamnCarl Bloom,
samordnarenHedberg, Nat.Björn

Rolf Sandström, KASAM, rapportör
Wingefors, SKIStig
Lindqvist, SKBJan
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KASAM
RÅDFÖRSTATENSKARNAVFALLSFRÅGOR

SwedishNaliondCouncil101NuclearWusls

KASAM, rådStatens för kämavfallsfrågor, inrättades 1985, friståendeärsom en
kommitté under Miljödepartementet med uppgift utreda frågor kärnavfall ochatt om
avställning kämtekniska anläggningar och lämna regeringen och vissa myndig-attav

rådheter i frågor.dessa
Ledamöterna består kvalificerade frånvetenskapsmän svenska ochsom av-

nordiska universitet och högskolor oberoende sakkunskap inom olikarepresenterar-
områden betydelse för omhändertagandet radioaktivt avfall, inte enbart inomav av
teknik och naturvetenskap också inom områden etik, psykologi, juridikutan ochsom
samhällsvetenskap.

I KASAMs uppgifter ingår bl.a. granska det för forsknings- ochatt program
utvecklingsverksamhet bl.a. slutförvarin kämbränsle kärnkraft-använtom genav som- -företagen år,tredje regelbundetupprättar i särskilda betänkandenvart redovisasamt att
sin självständiga bedömning kunskapsläget kämavfallsområdet.av

En vikti del KASAMs verksamhet också erbjuda forumär för diskussionattg av ett
kärnavfall och därmed frågoranknutna i bred krets. Ett påantal seminarier skildaav en

har hållits.därförteman
Denna dokumentationen frånutgör seminarium säkerhetsanalysrapport ett om av

slutförvaring kämbränsle. Seminarietanvänt hadeunderrubriken En förensamrättav
specialisterna eller angelägenhet för alla Bakgrunden till seminarieten oss attvar
företrädare för kommuner, berörts lokaliseringsarbetet påtalatför slutförvar,som ettav
svårigheterna specialistkunskaper bilda sig uppfattningutanatt en egen om- -
säkerhetenvid slutförvaringen utifrån tillgänglig information. alltsåDet finns behovett
sådanaredovisningar förvarets säkerhetsegenskaper inte enbart avpassadeärav av som
tillståndsgivandeför myndigheter med sakkunskap i Redovisningenämnet. skallegen

ocksåkunna förstås lekmän frågorsig i slutförvaringens utform-av som engagerar om
ning, lokalisering och säkerhet.Seminariet riktade sig därför i första hand till represen-

för medborgare i kommuner där förstudier pågår förtanter eventuellt slutförvar förett
kärnbränsleanvänt eller i kommuner fråganöverväger förstudier. Ett antalsom om

för organisationer, ifrågasätter slutförvaringrepresentanter enligt aktuell plane-som nu
ring, hadeockså inbjudits, liksom för industrin berördamyndigheter.ochrepresentanter
KASAM, Miljödepartementet, 103 33 Stockholm
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