
Myndigheternas granskning
av PSE för Forsmark och

Laxemar

Maria Nordén, SSI
Öivind Toverud, SKI



Disposition

• Bakgrund
• Syfte
• Myndigheternas bedömning
• Sammanfattning
• Slutsatser



Kommunernas önskemål 2006

• Oskarshamns kommun:
Myndigheterna ska ange om en plats inte
kommer att klara myndighetskraven

• Östhammars kommun:
Myndigheterna ska särskilt belysa
säkerhetsfrågan och dess behandling



Syfte med granskningen

• har tillräcklig omfattning
• håller tillräckligt hög kvalitet
• tillräckligt väl visar vilka data som behövs

för kommande säkerhetsanalyser

Bedöma om SKB:s inledande
platsundersökningar



• PSE baseras på begränsad datamängd
• Otydliga krav och önskemål

SKB:s krav & önskemål
SKB har inte övertygande visat att alla
deras krav är uppfyllda:



Kvalitet

• Vissa brister i dokumentation av
  återkoppling
• Tidplanen är snäv
• Avvägning mellan kostnad - tid - kvalitet
  måste redovisas bättre



Data och Modellering

• Systematiska metoder och tydliga
kriterier för databehov bör tas fram

• Koppling mellan platsmodellering och
storregional grundvattenmodellering
behöver göras

• Behov av särskilda tester för att
bekräfta att modeller ger rimliga resultat



Geologi

• Laxemar: Data saknas från
representativa förvarsområden

• Forsmark: Behov av borrhålsinformation
från större djup?



Bergmekanik

• Forsmark: Bättre analys av förvarsdjup
och påverkan på slutförvaret

• Laxemar: Gränsen mellan krav och
önskemål för bergspänningar är inte
entydig



Förvarsutformning

• Laxemar: Begränsat dataunderlag från
förvarsdjup

• Respektavstånd och vad konceptet
innebär för platsundersökningarna bör
utvecklas



Termiska analyser

• Förändringar av SKB:s krav på maximal
temperatur på kapselns yta

• Oklart vilka marginaler som behövs för
förvarsutformningen

• Bergets termiska egenskaper behöver
analyseras ytterligare



Geosfär - Biosfär

• Otydlig modelleringsstrategi
• Ytterligare data kring övergången geosfär –
   biosfär behövs för en säkerhetsanalys



Hydrogeokemi

Brist på geokemiska data från förvarsdjup
• försvårar bedömning av SKB:s

kravuppfyllelse
• påverkar möjligheten till god

geovetenskaplig förståelse



Hydrogeologi

• Laxemar: Genomsläppligheten av
vatten är en särskilt viktig fråga att
utreda

• Forsmark: Har platsundersökningarna
anpassats till de speciella hydrologiska
förhållandena?



Radionuklidtransport

• Bristfällig analys av transportmotstånd
• Skillnader mellan generella och

platsspecifika transportparametrar för
vissa nuklider bör utredas.

• Status kring mätning av kolloider oklar
• Mikrobers betydelse för

säkerhetsanalysen bör förtydligas



Sammanfattning

• PSE baseras på begränsad datamängd
• Det behövs en mer systematisk analys

av databehov inför ansökan
• Den pressade tidsplanen kan medföra

att underlaget inför ansökan blir
otillräckligt.

• Det finns otydligheter i motivering av
krav och önskemål



Slutsatser
SKB:s inledande platsundersökningar
• har inte tillräcklig omfattning
• håller generellt tillräckligt hög kvalitet
• visar inte tillräckligt väl vilka data som 
   behövs för kommande säkerhetsanalyser


