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Presentation
• Föreskrifter

– Drift av anläggning
– Långsiktig säkerhet: Barriärer och 

barriärfunktioner
• Hantering av osäkerheter
• Inverkan av salthalt
• Slutsatser



Föreskrifter
• Säkerhet i kärntekniska 

anläggningar (SKI FS 
2004:1)

• Säkerhet vid slutförvaring 
av kärnämne och 
kärnavfall (SKI FS 
2002:1)

• SKI + SSI SSM 
– Föreskrifterna gäller som 

vanligt
– Tillfälle till fördjupad 

diskussion om tillämpning



• Flera barriärer
• Djupförsvarsprincipen (under drift)
• Nödvändig säkerhet trots enstaka brist i en barriär (efter 

förslutning)



Säker drift av slutförvarsanläggning 
(SKI FS 2004:1)

• Beskrivning av 
förläggningsplats
– Hydrologiska förhållanden
– Geologi och Seismik
– Verksamheter i området

• Frågor av betydelse för 
konstruktion/drift är bl.a.
– Bergspänningar
– Vatteninflöde i förvaret

Behöver kunna hanteras 
under drift
Inverkar även på tid efter 
förslutning

(URL Canada)

(Äspö, SKB)



Barriärfunktioner efter förslutning 
(SKI FS 2002:1)

• Huvudsakliga principer (inga detaljerade krav på
delsystem)
– Passiva barriärer skall förhindra och fördröja 

spridning av radioaktiva ämnen
– Tålighet mot förhållanden, händelser, processer
– Flerbarriärprincip
– Ny kunskap om brister i barriärfunktioner skall 

rapporteras 
– Säkerhetsanalysen skall omfatta processer som kan 

leda till spridning av radioaktiva ämnen 
– BAT (2 kap. 3 § miljöbalken)



Tekniska och naturliga barriärer KBS-3

• Barriärfunktioner: 1) Isolera, 2) fördröja utsläpp, 
hypotetiskt fall:
– Plats a) isolera bättre men fördröja sämre
– Plats b) isolera sämre men fördröja bättre

Isolera

Fördröja utsläpp



Krav på platsen (SKI FS 2002:1 AR)

• ”Platsen för ett slutförvar och förvarsdjup bör 
väljas så att den geologiska formationen ger 
tillräckligt stabila och gynnsamma förhållanden 
för att slutförvarets barriärer fungerar som avsett 
under tillräckligt lång tid”. Förhållanden som 
avses:
– Temperatur
– Hydrologi
– Bergmekanik och seismologi
– Grundvattenkemi
– Ej naturresurser



Osäkerheter barriärfunktioner
(bilaga 1 SKIFS 2002:1)

• Beräkning av risk/säkerhet: Osäkerheter behöver 
beaktas vid bedömning av platsernas lämplighet

RiskSäkerhet

Plats 1

Plats 2

Plats a

Plats b



Osäkerheterna behöver minskas/hanteras

1. Öka säkerheten vid utformning av förvar, 
exempel

– permafrost i förvaret: välj större förvarsdjup
– skadliga mekaniska laster: öka kapselns tålighet

2. Reducera osäkerheten, exempel
– ytterligare platskarakterisering
– studier av processer med labförsök
– demonstrationsförsök



Osäkerheterna behöver 
minskas/hanteras II

3. Pessimistiska antaganden vid utvärdering av 
risk

• Används alltid till viss del, men kan försvåra 
jämförelser mellan platser

4. Acceptera och diskutera osäkerhet, exempel
• För många borrhål kan försämra ett slutförvar
• Karakterisering av avfall kan leda till hög dos för 

personal
• Framtida mänskliga handlingar



1. Förbättrad 
design

RiskSäkerhet

2. Mera plats-
undersökningar

3. Pessimistiska 
antaganden

• Jämför ej platser endast med beräkning: resultat beror 
på kunskapsläge, förvarsutformning och förenklingar vid 
modellering



Inverkan av salthalt

• Eventuellt erosion av buffert och återfyllning:
– Utspädda glaciala smältvatten kan i framtiden 

infiltrera berggrunden
• Eventuellt sämre svällning av återfyllning:

– Inlandslokalisering ger större djup till 
mycket salta grundvatten

• Inverkan av salthalt (lagom är bäst): 
– Mera kunskap om bufferterosion samt bättre kunskap om väl 

specificerat återfyllningsmaterial

Risk

Utspädda grundvatten
Erosionsrisk

SäkerhetRisk

Mycket salta 
grundvatten 
Sämre svällning



Slutsatser
• Förutsättningar för säker drift av 

slutförvarsanläggning behöver redovisas (SKI 
FS 2004:1)

• Barriärer: funktion, flera, tålighet, redovisning 
(SKI FS 2002:1)

• Berget: tillräckligt stabila och gynnsamma 
förhållanden (SKI FS 2002:1 AR)

• Osäkerheter behöver beaktas vid bedömning av 
en plats

• Inverkan av salthalt: mera arbete återstår
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