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KBS-3 slutförvar för använt kärnbränsle 

• Ansökan ~ sent 2009
•  Långsiktig säkerhet – SR-Site
• SR-Can kan ses som tidig version av

SR-Site

Östhammar

Oskarshamn



Inriktning på granskningen
• Etablera granskningsorganisation

– Former för granskning
– Resurser internt + externt
– Tidsåtgång

• Struktur för hantering och grov
klassificering av granskningsfrågor

• Avstämning av SKB:s hantering av
tidigare granskningskommentarer

Föreskrifter
• Första tillfället som SKB har utgått från

fullständigt föreskriftpaket
• Inget uttryckligt ställningstagande till

kravuppfyllelse (preliminärt material)
• Fokusering på förbättringar som behövs

för att ta kunna ställning till ansökan



Tillämpliga föreskrifter

• Föreskrifter om skydd av människors
hälsa och miljö vid slutligt
omhändertagande av använt
kärnbränsle och kärnavfall SSI FS
1998:1

• Statens kärnkraftinspektions
föreskrifter om säkerhet vid
slutförvaring av kärnämne och
kärnavfall. Allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifter enligt
ovan SKI FS 2002:1

• Allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna (SSI FS 1998:1) om
skydd av människors hälsa och miljö
vid slutligt omhändertagande av
använt kärnbränsle och kärnavfall
SSI FS 2005:1

• I viss utsträckning även andra
föreskrifter



Exempel på föreskriftkrav

• Risk till individ ur allmänheten
(10-6 per år)

• Tidsperioder
• Optimering och bästa möjliga

teknik
• Miljöskydd
• Intrång
• Säkerhet: barriärer och

barriärfunktioner
• Hantering av FEP (egenskaper,

händelser, processer) som
påverkar barriärfunktioner

– Brister i barriärfunktioner



Exempel på föreskriftkrav

• Multibarriärprincipen
• Urval av scenarier
• Systematisk hantering av

osäkerheter
• Tillämpbarhet av modeller,

parametrar, randvillkor m.m.
• Tillräcklig beskrivning av

utvecklingen av
– Tekniska barriärer
– Berget (geosfär)
– Biosfär

• Samlad bild av hanteringen av
SSI:s och SKI:s föreskrifter



Relaterade granskningsområden

• Metodikfrågor

• Initiala tillståndet

• Inre utveckling av barriärer

• Externa processer

• Säkerhetsfunktioner

• Riskanalys



SKB:s metodik i SR-Can



Ytterligare metodikfrågor

• Kvalitetssäkring
– Plan för kvalitetssäkring av SR-

Can
– Implementering av plan
– Hantering av expertbedömningar
– Spårbarhet och hantering av data
– Struktur och överskådlighet

• Metod för känslighetsanalyser

• Konstruktionsstyrande fall

• Probabilistiska metoder



Initiala tillståndet

• Bränslet
– Mängder, typer
– Osäkerheter i inventarium
– Kriticitet

• Kapsel
– Konstruktion
– Materialval
– Tillverkning
– Oförstörande provning

• Buffert
– Materialval
– Tillverkning, hantering
– Kvalitetskontroll



Initiala tillståndet

• Berget
– Grundvattenkemi, hydrologi,

bergmekanik, strukturgeologi
– Laxemar, Forsmark
– Deponeringsområden, Områden

relevanta för radionuklidtransport

• Förvarslayout
• Deponeringstunnlar och

återfyllning
• Övriga komponenter (t.ex.

pluggar)
• Biosfären

– Forsmark, Laxemar



Inre utveckling av barriärer

• Konsumtion av kvarvarande syre
• Initial bufferterosion (”piping/erosion”)
• Temperaturutveckling (t.ex. maximal

temperatur)
• Termisk, hydrologisk, mekanisk-

utveckling
– Återmättnad av buffert och återfyllning
– Utveckling av buffertens svälltyck
– Växelverkan buffert/återfyllning
– Spjälkning av berget
– Sjunkande kapsel

• Termisk, kemisk-utveckling
– Kemisk omvandling buffert pga. förhöjd

temperatur

• Kriticitet



Externa processer

• Landhöjning: påverkan på
grundvattenflöde

• Växthuseffekt

• Jordskalv: magnitud, närhet till
förvaret, större zoner

• Första kommande glaciationscykeln:
– Maximal tjocklek
– Permafrost: djup, varaktighet
– Påverkan skalvfrekvens och magnitud
– Påverkan av smältvatten på

grundvattenkemin (nedträngande syre
och vatten med låg jonstyrka

• Upprepade glaciationscykler

• Framtida mänskliga handlingar



SKB:s säkerhetsfunktioner

• Primära säkerhetsfunktion:
Isolering av bränslet

– Korrosionsbeständighet (inga
lokala angrepp?, långsam allmän
korrosion?)

– Beständighet mot mekanisk
påverkan (skalv och höga
hydrostatiska tryck)

• Sekundär säkerhetsfunktion:
Retardation av eventuella
utsläpp av radionuklider

– Långsam bränsleupplösning
– Långsamt grundvattenflöde
– Sorption, matrisdiffusion

• Funktionsindikatorer och kriterier
för funktionsindikatorer



Primär säkerhetsfunktion
- Omfattning allmän korrosion av kapsel
- Kan lokal korrosion uteslutas?
- Isostatisk kollaps kapsel?
- Skjuvning av kapsel (jordskalv)?
-Hur många kapslar påverkas och när?

- Grundvattenflöde 
   i berget
- Termisk utveckling
- Geokemisk utveckling
- Bergmekanisk utveckling

-  Erosion av buffert
-  Kemisk omvandling 
   av buffert

Förvarets
Initiala 
tillstånd

Extern 
påverkan

Kommande istider



Sekundär säkerhetsfunktion

- Bränsleupplösning 
- Lösligheter av radionuklider
- Transport från skadad kapsel

- Grundvattenflöde 
   i berget
- Geokemisk utveckling
- Sorption
- Matrisdiffusion

-  Diffusion
-  Sorption

Förvarets
Initiala 
tillstånd

Extern 
påverkan

-Utveckling av 
  biosfärsförhållanden
- Omsättning av 
   radionuklider
- Dos och risk



Demonstration av kravuppfyllelse

• Risk/dos utvärderas genom
sammanvägning av

1) Sannolikhet för kapselbrott
2) Konsekvenser av kapselbrott

• SKI/SSI formulerar inte säkerhetsstrategi
och ställer inga uttryckliga krav på
isolering av bränslet (men både 1 och 2
måste redovisas)

• Kapselbrott:
– Allmän korrosion (glaciation  glacialt

smältvatten  erosion av buffert  tillflöde
av sulfider)

– Skjuvrörelse i berget (rörelsebelopp>0.1m,
rörelsebelopp<0.1m, stora strukturer, större
skalv)

• Probabilistisk beräkning av risk/dos som
funktion av tiden med utgångspunkt av
analysen av radionuklidtransport och
biosfären



Risksummering i SR-Can


