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Friqestiillninqar - Samrid 6ver utbvsqnation av SFR
Li)rdagen den l februari 2014

- Idag finns goda m<ijligheter till volymreducering och friklassning av av-

fall, bland annat vid Studsvik Nuclear:s anliiggning i Nyk<iping. Det rir
dnslofirt att sd stor del som mdjligt av aufollet volymreduceras ochfri-
klassas.

- Delar av det linglivade medelaktiva avfallet planeras att mellanlagras i
den utbyggda delen av SFR. Det cir av betydelse att SFR inte fiirvandlas
till ett permanent mellanlager utan mdjlighet tillforslutning.

- Ar det miljomiissigtJdrsvarbart att mellanlagra PWR-reaktortankar i
SFR om de kan lagras i en befintlig byggnad i Ringhals(se FUD 2013)

till dess att SFL kan tas i drift?
- Hur skulle en ytterligare fi)rkingning av drifttiden av reaktorerna pd-

verka mellanlagringstiden i SFR?

- I hur ldng tid kan ett mellanlager anses vara ett mellanlager innan det
' knn anses som en slutforvaring?
- Fdr attfi en bcittre iverblick av det aufall som kommer att deponeras i

SFR t)nskas en bcittre redovisning av det historiskn aufollet, aufalletfrdn

forslcning och sjukvdrd samt det aufall som kommer att produceras vid

ESS-anltiggningen i Lund.

- Fdr vissa typer av driftavfall som ska deponeras i SFR r6der osiikerheter

nirande innehillet av Kol-14. Osiikerheter r<irande det historiska avfallet

finns ocks8. En sammanstcillning iiver det aufoll som SKB iir osiiker

dver innehdllet i dnskas samt en redogdrelse fir vilka dtgiirder som

kommer att vidtas fi)r att kartkigga innehdllet.

- Siikerhetskraven ftlr SFR har foriindrats sedan anliiggningen togs i drift.
Nuvarande SFR konstruerades fiir att vara sdkert i 500 6r, idag giiller

10 000 Ftr. Hur stikerstriller SKB att nuvarande SFR uppfyller de sriker-

hetslcrav som griller trots att tidsperspektivet har fi)rrindrats avseviirt?

- SKB har pitriiffat kontaminerat vatten i betongsilon i nuvarande SFR.

Vilken typ av kontamination iir det man har pdtrciffit?
- Genomg6ende sprickor har upptiickts i BMA under 2010-17. Kan han-

teringen av sprickorna vara en lcritisk punkt for den ldngsiktiga siiker-

heten?

- SSM har konstaterat att anscikan om att bygga ut SFR kommer att

granskas som om nuvarande SFR inte fanns. Platsvalsredovisningarna

som presenteras i rapporten P-l0-35 innehiller endast uppgifter ftir att

avskriva olika lokaliseringsalternativ i Oskarshamn samt alternativa lo-

kaliseringar i Forsmark. SKB borde undersdkn/ler platserJdr att i rap-

portform motivera var/6r ett slutfi)rvarfi)r ldg- och medelradioaktivt
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rivningsaufall i Forsmark innebrir minsta intrdng och okigenhet fi)r
miinniskors hrilsa och miljt).

I FUD 2013 framgir att delar av det kortlivade l&gaktiva avfallet skulle
kunna deponeras i markfiirvar istiillet ftir i SFR. Om marffirvar visar
sig varafordelaktigt, vilken miljdmrissig nytta skulle ett centralt mark-

forvar ha kontra marffirvar vid varje lairnl<rafnerk? Kan deponerings-

dicpensen vara befogadfor denna typ av aufall? Kommer utredningen

samt efterJdljande beslut/dr i tillrrickligt god tidfiir att hrinsyn ska

kunna tas till detta i samband med prdvningen av ansiikan om att byggo

ut SFR?

Med hiinvisning till generationsmilet stressas pr<ivningen av SFR p6.

Gdr det att motivera enforcerad process fi)r prdvningen av SFR om

man samtidigt planerar fi)r etablering av SFL vid 2040? (Hur stiimmer
sen i)ppning av SFL (2065) iiverens med generationsmdlet?)

Inliickande grundvatten som droppat ner fr6n taket har lett till ftrhojda
kloridhalter i konstruktionsbetongen i BMA. Lokalt kan kloridhalten i
betongen vara hrigre iin i det inliikande grundvattnet. Yilkn tir konse-

kvenserna av det inkickande grundvattnet? Vilka dtgrirder knn SKB

komma att behi;va vidta?
Det maximala vattenstindet, givet ett scenario med maximal global

havsytehdjning kan vid stormtillfiillen, ir 2100 iir ca plus tre meter fi)r
Forsmark. Kan detta innebiira att nedfortsrampen till SFR skulle kunna

hamna under vqttenytan om I00 dr? Vilka konsekvenser skulle det fd fi)r
anliiggningen?
Tas hiinsyn till permafrost vid loknliseringen av SFR, exempelvis vid val
av fi)rvarsdjup (skulle ett forvar i Oskarshamn ligga pd ett grundare

djup jrimftrt med djupetfi)rvaret i Forsmark ligger pd)
Kan landhi)jningen, som idag pdgdr i Forsmarl<somrddet, som innebiir
att SFR iir ett marlcJdrvar om ca 3000 dr innebrira dkade riskerfi)r att
effekter uppstdr nrir det gciller radionuklidtransporter i grundvatten?


