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SSI:s krav på platsval/metod
(SSI FS1998:1, 2005:5)

• Vald plats/metod ska kunna visas uppfylla SSI:s
riskkriterium

• Alternativa metoder och platser som beaktats ska
redovisas

• SKB ska så långt rimligt möjligt välja alternativ som
ger det bästa strålskyddet
– med hänsyn till samhälleliga och ekonomiska faktorer



SKI:s krav på platsval
(SKI FS 2004:1, 2002:1)

• Hydrologi är en av flera egenskaper som ska
redovisas för att motivera den valda
förläggningsplatsens lämplighet

• Platsen bör väljas så att den geologiska formationen
ger tillräckligt stabila och gynnsamma förhållanden för
att förvaret ska fungera som avsett under tillräckligt
lång tid



De vetenskapliga frågorna

• Är det möjligt att identifiera platser vars
flödesmönster begränsar konsekvenserna av
utläckage av radioaktiva ämnen?

• Innebär sötare grundvatten i inlandet fördelar för
slutförvarets funktion?

• Har SKB tagit tillräcklig hänsyn till dessa frågor i
arbetet med att finna en lämplig plats för ett
slutförvar?



Kort historik

• 95/98:  SKB redovisar inlands resp. kustnära lokalisering

• 2000:   SKB:s val av platser för platsundersökningar

• 2001:   Regeringsbeslut angående FUD-98K (nov. 2001)
            ”Hultsfred bör inte uteslutas förrän vissa hydrogeologiska frågor
             utretts”

• 2003:   SKB:s första komplettering kring regional hydrologi och
                 betydelsen av grundvattnets salthalt
• 2006:   SKB redovisar 2006 en andra studie av storskalig
                 grundvattenströmning i östra Småland (R-06-64)

     - frågor om salthalt hänvisas till SR-Can



Myndigheternas granskning

1. SSI granskningsrapport (SSI R 07:11)
– Inkl. egen analys av SKB:s beräkningar

 (Voss och Wörman)

2. SKI konsultgranskning
       (SKI-Insite-TRD06-64)

3. SSI/SKI-gemensamt brev
       till SKB (071022)



SSI:s och SKI:s bedömningar   1(2)

• SKB R-06-64 redovisar en heltäckande
modellering av olika faktorer som påverkar
regional grundvattenströmning

• Ofullständig utvärderingen av resultaten
– saknas slutsatser om skillnader i transportvägarnas

längd/transporttider för enskilda platser



Jämförelseplats A
Laxemar



Jämförelse exempelplats i Viråns 
avrinningsområde och Laxemar
Transportlängd Transporttid*

* Skillnader i transporttid förklaras delvis av modell-
   antaganden om lokala hydrologiska egenskaper 



SSI:s och SKI:s bedömningar   2(2)

• SKB:s beräkningar bekräftar att lokalisering i ett
inströmningsområde kan öka chansen för långa
transportvägar

• Fördelarna är sannolikt inte så dramatiska som
antytts i tidigare studier
– men resultaten är tillräckligt intressanta för att

motivera en mer fullständig utvärdering



Förväntningar på SKB inför
tillståndsansökan 1(2)

• Klargöra betydelsen av vissa modellförenklingar
– modelldjup och grundvattenytans läge

• “Slutföra” utvärderingen av modelleringsdata
– identifiera och karakterisera intressanta områden

• Värdera betydelsen av hydrologiska skillnader för
säkerhetsanalysens resultat



Förväntningar på SKB inför
tillståndsansökan 2(2)

• Ta fram en samlad redovisning av hur SKB värderat
samtliga lokaliseringsfaktorer i de olika stegen med
att ta fram en lämplig plats för ett slutförvar

    (Regional grundvattenströmning är en av flera
faktorer som behöver beaktas vid lokalisering av ett
slutförvar. Avvägningar mellan olika faktorer är
oundvikliga. SR-Can visar t.ex. att det lokala flödet
är avgörande för bufferterosion.)



Myndigheternas syn på betydelsen
av grundvattnets salthalt

• SR-can visar att betydelsen av grundvattnets salthalt är
komplex
– beror på både platsegenskaper och framtida klimatförändringar

• Mycket höga salthalter kan försämra återfyllningens täthet
• Mycket låga salthalter t.ex. pga. nedträngning av glacialt

smältvatten kan kan leda till bufferterosion
• Bufferterosion är en kritisk process som skulle kunna

påverka bedömning av lämplig plats
– bättre kunskapsunderlag behöver tas fram inför tillståndsansökan




