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Våra platser

Forsmark Laxemar



SKB:s beslutsgång för platsval

• Valet görs så snart underlaget medger det

• Valet offentliggörs efter beslut i SKB:s styrelse 

• Fullständig dokumentation kommer att 
redovisas i ansökan



Centrala lagkrav på platsval
Miljöbalken:
Miljöbalkens lokaliseringsregel säger att:
”För all verksamhet och alla åtgärder skall en sådan plats väljas 

att ändamålet uppnås med minsta möjliga intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön”

Regeln tillämpas i två led:
1. Platsen ska vara lämplig i sig, vilket innebär att ändamålet med 

verksamheten ska kunna uppnås och etableringen ska vara 
genomförbar, med rimliga konsekvenser till skäliga insatser

2. Vid jämförelse av möjliga platser ska valet falla på den plats 
som ger minst intrång och störning



Centrala lagkrav på platsval

Kärntekniklagen:
SKIFS 2002:1, allmänna råd, säger att:
”Platsen för ett slutförvar och förvarsdjupet bör väljas så att den 
geologiska formationen ger tillräckligt stabila och gynnsamma 
förhållanden för att slutförvarets barriärer ska fungera som avsett 
under tillräckligt lång tid.”

Strålskyddslagen:
SSI FS 1998:1, allmänna råd, säger att:
”förläggningsplats [ ….] bör väljas för att förhindra, begränsa och 
fördröja utsläpp från både tekniska och geologiska barriärer så
långt som är rimligt möjligt.”



• Säkerhetskrav
• Miljökrav
• Genomförbarhet
• Skälighet

• Säkerhetskrav
• Miljökrav
• Genomförbarhet
• Skälighet

1. Visa att platserna är lämpliga 2. Välja den bättre platsen

SKB:s två uppgifter



Vad gör en plats ”lämplig”?

• Ändamålet med lokaliseringen –
att slutförvara använt 
kärnbränsle på ett säkert sätt –
ska kunna uppfyllas

• Genomförbart med befogade 
hänsyn till miljön och till rimliga 
insatser

• Tillgänglig – fysiskt och 
acceptansmässigt



Vad gör en plats ”bättre”?

• Den plats där ändamålet kan 
uppnås med minsta intrång 
och olägenhet

• Den plats där utsläpp kan 
förhindras, begränsas och 
fördröjas så långt möjligt och 
rimligt



SKB:s val av plats
I. Den plats väljs som ger bäst 

förutsättningar för att säkerhet 
på lång sikt ska uppnås i 
praktiken

II. Om det inte går att se någon 
avgörande skillnad i 
förutsättningarna för att uppnå
långsiktig säkerhet så väljs 
den plats som ur övriga 
aspekter är mest lämplig för 
att genomföra 
slutförvarsprojektet



Planering

Färdigt, förslutet 
förvar

• Platsens egenskaper 
och tänkta utveckling
• Tänkt utformning
• Tänkt genomförande

Genomförande

• Produktion 
• Anpassning
• Utveckling

Beräknad långsiktig 
säkerhet

Levererad
långsiktig säkerhet

Resultat

Långsiktig säkerhet uppnås först när allt avfall är 
deponerat och slutförvaret är förslutet



Vad gör genomförandet av 
slutförvaringsprojektet robust?

• Goda och tillförlitliga möjligheter att åstadkomma det 
förslutna förvar som är grunden för säkerheten 

• Goda och tillförlitliga bergtekniska prognoser för bygge 
och drift

• Flexibilitet att hantera ändrade förutsättningar

• Handlingsfrihet i förhållande till andra samhällsintressen



Lokaliseringsfaktorer –
platsvalets ingredienser



SKB:s lokaliseringsfaktorer

I  Säkerhetsrelaterade platsegenskaper 

II  Miljö och hälsa 

III Teknik för genomförande 

IV Samhällsresurser 



SKB:s lokaliseringsfaktorer

I  Säkerhetsrelaterade platsegenskaper 

Bergets sammansättning och struktur 

Bergets vattenförande egenskaper 

Grundvattnets sammansättning

Transportegenskaper 

Biosfärsförhållanden

Etc. 



SKB:s lokaliseringsfaktorer

II  Miljö och hälsa 

Arbetsmiljö, inkl. strålskydd

Naturmiljö

Kulturmiljö

Boendemiljö

Hushållning med resurser



SKB:s lokaliseringsfaktorer

III Teknik för genomförande 

Flexibilitet

Funktionalitet, driftfrågor

Teknikutvecklingsbehov

Tekniska risker

Systemaspekter, samlokalisering

Kostnader



SKB:s lokaliseringsfaktorer

IV Samhällsresurser 

Leverantörer, kompetensförsörjning 

Offentlig och privat service 

Kommunikationer 



III Teknik för genomförande
Flexibilitet

Funktionalitet, driftfrågor

Teknikutvecklingsbehov

Tekniska risker

Kostnader

Systemaspekter, samlokalisering

IV Samhällsresurser
Leverantörer och kompetensförsörjning

Offentlig och privat service

Kommunikationer

II Miljö och hälsa
Arbetsmiljö, inkl. strålskydd 

Naturmiljö

Kulturmiljö

Boendemiljö

Hushållning med resurser

SKB:s lokaliseringsfaktorer 
I Säkerhetsrelaterade platsegenskaper
Bergets sammansättning och struktur

Grundvattnets sammansättning

Bergets vattenförande egenskaper

Transportegenskaper

Vilken plats 
är
bättre?

Tillräckligt underlag för 
giltig jämförelse

Otillräckligt underlag för 
giltig jämförelse

Bedömning nuläge:

Biosfärsförhållanden

Etc.



Underlaget växer fram

201020092008

Platsmodell
Anläggningens 
utformning

Miljökonsekvenser
Säkerhetsbedömning

Miljökon-
sekvenser

Säkerhets-
bedömning

Ansökan

Forsmark

Laxemar

Platsmodell
Anläggningens 
utformning

Val av plats





Hur avser SKB att välja plats?

I. Den plats väljs som ger bäst 
förutsättningar för att säkerhet 
på lång sikt ska uppnås i 
praktiken

II. Om det inte går att se någon 
avgörande skillnad i 
förutsättningarna för att uppnå
långsiktig säkerhet så väljs 
den plats som ur övriga 
aspekter är mest lämplig för 
att genomföra 
slutförvarsprojektet



Vi ber att få återkomma med platsvalet

SKB


