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Syfte med dagens möte 

• Ge en kort orientering om myndigheternas 
granskning och de viktigaste slutsatserna

• Erbjuda första tillfälle för diskussion 
• Diskutera ytterligare uppföljning av SR-Can

– önskemål om ytterligare möten och hearing med SKB och 
myndigheterna har framförts av Oskarshamns kommun



Körschema

Kaffe14:10-14:30

Lunch12:00-13:00

Kaffe10:25-10:45 

15BSGSKI:s och SSI:s slutsatser

13:00-14:10 

14:30-15:30

10:45-12:00

9:00-10:25

25BDKvalitetssäkring & kravuppfyllelse
30BD + SXRadionuklidtransport & dos

25BSGPåfrestningar på kapseln
20JLEffekter av klimat 

Diskussion

15JLFörvarets tidiga utveckling

15BSGBränsle & tekniska barriärer

20ÖTDBerg och förvarsutformning
25BDScenarier

15BSGSäkerhetsfunktioner
15BSGGranskningens genomförande 
10BDIntroduktion
Tid (min)AnsvarigPresentation



2. Granskningens genomförande



SR-Can granskningen
• Planeringsfas

– Grund: egen forskning, tidigare granskningar 
– Granskningsplan
– Upphandling av externa granskare

• Genomförandefas:
– Dialog med konsulter
– Egen granskning
– Rapportering

• Utvärdering och erfarenhetsåterföring:
– Planering av granskningen av SR-Site



Underlag för granskningen

• 3 internationella expertgranskningar 
(säkerhetsanalysmetodik, tekniska barriärer, 
platsundersökningar)

• Kommuner och miljöorganisationer 
• Externa experter

– Modelleringsstudier
– Granskningsutlåtanden

• Frågor från tidigare granskningar
– FUD-program, workshops tekniska barriärer, 

INSITE/OVERSITE m.m.



Modelleringsstudier

• Kopplade THM-processer (SKI rapport 2008:08) 
• Grundvattenflöde med nätverksmodell (SKI rapport 

2008:11)
• Oberoende konsekvensanalys (SSI rapport 

2008:08) 
• Radionuklidtransport samt utveckling av barriärer 

(SKI rapport 2008:12)
• Processer i bufferten (SSI rapport 2008:07)



Granskningsutlåtanden + egna 
beräkningar

• Framtida glaciationer och geokemi (SKI rapport 
2008:16, SSI rapport 2008:06)

• Bränsle, radionuklidkemi och transportparametrar 
(SKI rapport 2008:17)

• Cementfrågor (SKI konsultrapport: Benbow & 
Savage, QRS-1116D-3.3, May 2007)

• SKI rapport (2008:16, SSI rapport 2008:06)
• Bufferterosion (SKI rapport 2008:16, SSI rapport 

2008:06)



Granskningsutlåtanden
Kapsel och Buffert
• Integritetsfrågor kopplade till kopparhöljet (SKI 

rapport 2008:16, SSI rapport 2008:06)
• Egenskaper hos hölje samt insats (SKI rapport 

2008:16, SSI rapport 2008:06)
• Mekanisk påverkan på buffert (SKI rapport 

2008:16, SSI rapport 2008:06)
Kvalitetsfrågor
• Revision av data och koder (SKI rapport 2008:16, 

SSI rapport 2008:06) 



Granskningsutlåtanden
Geosfärsfrågor
• Klimatutveckling (SKI rapport 2008:16, SSI rapport 

2008:06)
• Nedträngning av syre (SKI rapport 2008:16, SSI 

rapport 2008:06)
• Mikrobiella processer (SKI rapport 2008:16, SSI 

rapport 2008:06)

Biosfärsfrågor
• Ekosystem och miljöpåverkan (SKI rapport 

2008:16, SSI rapport 2008:06)



Kommentarer externt underlag
• Den egna modelleringen täcker inte alla frågor, 

som t.ex.
– Storskalig bergmekanisk modellering
– Klimatutveckling
– Modellering av permafrostdjup
– Frysning av buffert



Redovisningen idag
• Viktiga slutsatser redovisas, men det är fortfarande ett 

axplock
• Vi försöker att ge en viss bakgrund till de olika 

frågeställningarna
• Bedömningar har i vissa fall förenklats i förhållande till 

granskningsrapporten
• Vi svarar gärna på frågor

– Men vi kan inta ha alla frågor aktuella



Extra: Vår egen granskningsrapport
SKI rapport 2008:19 SSI rapport 2008:04

– Dokumentation och kvalitetsfrågor
– Säkerhetsfunktioner
– Systembeskrivning
– Geosfärsförhållanden
– Utformning av slutförvar
– Biosfären och dess utveckling
– Tekniska barriärer och använt bränsle
– Förvarets initiala utveckling
– Förvarets långsiktiga utveckling
– Konsekvensanalys och radionuklidtransport



– Scenarier och riskanalys
– SKB:s sammanfattning av resultat och redovisning av 

kravuppfyllelse
– SKI:s och SSI:s sammanfattande bedömningar
– Bilagor:

• Externa granskningsunderlag
• Exempel på brister i dokumentation och QA
• Internationellt om mänskligt intrång



3. Säkerhetsfunktioner 



Säkerhetsfunktioner
• Övergripande säkerhetsfunktioner

– Isolering och retardation
• Exempel specificerade 

säkerhetsfunktioner i SR-Can:
– Inget grundvattenflöde i bufferten

• Funktionsindikator
– Hydraulisk konduktivitet i bufferten (K)

• Funktionsindikatorkriterium
– Hydraulisk konduktivitet: Maximalt    10-12 m/s



Säkerhetsfunktioner

Buffert

Bu1. Begränsa advektiv transport
a) Hydraulisk konduktivitet < 10−12 m/s
b) Svälltryck > 1 MPa

Bu2. Filtrera kolloider
Densitet > 1 650 kg/m3

Bu3. Eliminera mikrober
Svälltryck > 2 MPa

Bu6. Motverka kapselsjunkning
Svälltryck > 0,2 MPa

Bu 7. Begränsa tryck mot kapsel och berg
Temperatur > −5 °C

Kapsel

C2. Motstå isostatisk 
last   Hållfasthet > 
isostatisk last

C3. Motstå skjuvlaster 
Brottgräns 
>skjuvspänning

C1. Utgöra 
korrosionsbarriär
Koppartjocklek > 0

Bu5. Motstå transformation
Temperatur < 100 °C

Bu4. Dämpa  skjuvrörelser
Densitet < 2 050 kg/m3



Säkerhetsfunktioner
Återfyllning av deponeringstunnlar

BF1. Begränsa advektiv transport
a) Hydraulisk konduktivitet < 10−10 m/s
b) Svälltryck > 0,1 MPa
c) Temperatur > 0 °C

Geosfär

R1. Ge kemiskt gynnsamma förhållanden
a) Reducerande förhållanden; Eh begränsad
b) Salthalt; TDS begränsad
c) Jonstyrka; [M2+] > 1 mM
d) Koncentrationer av K, HS−, Fe; begränsade
e) pH; pH < 11
f) Undvika kloridkorrosion; pH > 4 eller [Cl−] < 3M

R3. Ge mekaniskt stabila förhållanden
a) Skjuvrörelser vid deponeringshål < 0,1 m     .
b) Grundvattentryck; begränsat                         .

R2. Ge gynnsamma transport- och hydrologiska 
förhållanden 
a) Transportmotstånd; högt
b) Spricktransmissivitet; begränsad
c) Hydrauliska gradienter; begränsade
d) Kd, De; hög
e) Kolloidkoncentration; låg

R4. Ge termiskt gynnsamma förhållanden
Temperatur > Buffertfrysningstemperatur 



Säkerhetsfunktioner
• Vi anser att de specificerade 

säkerhetsfunktionerna i SR-Can är bra
– Förståelse för barriärernas funktioner
– Enklare att fokusera på särskilt viktiga aspekter av 

förvarets utveckling
– Underlag vid val av scenarier



Säkerhetsfunktioner
• Redovisade funktionsindikatorer kan behöva 

utökas
– Bränsle finns inte med 
– Kriterier kopplade till vissa kapselprocesser har inte 

tagits med (ex. spänningskorrosion)
• Vissa tveksamheter om rätt funktionsindikatorer 

har valts ut
– Buffertens mekaniska egenskaper
– Bufferterosion 



Säkerhetsfunktioner
• Hantering av gränsvärden behöver förbättras

– Gränsvärden är postulerade men ej systematiskt 
motiverade

– Ändring av gränsvärde bör inte göras utan en 
ingående analys och tydliga resonemang

– Ingen systematisk hantering av säkerhetsmarginaler



Förslag till hanteringen av 
säkerhetsmarginaler

• Säkerhetsmarginaler bör tillämpas vid dimensionering av 
barriärer

• Stora säkerhetsmarginaler kan förenkla analys av vissa 
felfunktioner

• För vissa kombinationer av felfunktioner och tidsskalor ej 
rimligt med säkerhetsmarginaler
– behöver belysas i BAT/optimeringsperspektiv

• Uppfyllelse av funktionsindikatorer inget formellt krav 



Scenarier



SSI:s & SKI:s krav på scenarier 

• …heltäckande scenario för förvarets förväntade utveckling
(huvudscenario)

• …mindre sannolika scenarier för att illustrera osäkerheter
• …täcka in rimligt förutsägbara framtida klimatförändringar
• …spegla mångfald av mänskligt utnyttjande av miljön
• …särskilda scenarier för: tidiga konsekvenser, belysa 

barriärfunktioner, mänsklig påverkan, konstruktionsstyrande 
fall 



SKB:s val av scenarier

Huvud-
scenario

Ytterligare 
scenarier 

Microsoft 
owerPoint-presentatioWeichsel



Resultat av SKB:s scenarioanalyser

• Huvudscenario
– Glaciation och bufferterosion (10 resp 50 trasiga kapslar)
– växthusvariant ger inga trasiga kapslar
– jordskalv utesluts pga låg sannolikhet

• Två ytterligare scenarier ger betydande riskbidrag
1. värre fall med bufferterosion och kopparkorrosion        

(37 resp 120 trasiga kapslar) 
2. sönderskjuvad kapsel pga jordskalv                             

(0.1 resp. 0.06 trasiga kapslar) 



SKB:s risksummering



Myndigheternas bedömningar
- val av scenarier

• SKB:s metod är i huvudsak i överensstämmelse 
med SSI:s och SKI:s föreskrifter 

• Nyutvecklad metod och terminologi bör förklaras 
bättre
– t.ex. inte helt lätt att följa analysen av olika vägar som 

leder till överträdelse av funktionsindikatorer



Myndigheternas bedömningar 
- användning av säkerhetsfunktioner

• Säkerhetsfunktioner ger bra utgångspunkt, men 
andra faktorer bör beaktas för att övertyga om 
fullständighet
– överlappande felfunktioner

• t.ex. bufferterosion + ökad diffusivitet, lägre svälltryck, mikrober
– avvikelser från initialtillståndet 
– kombinationer av uteslutna processer 

• t.ex. buffertomvandlingar, glacialt syre, buffertfrysning



Myndigheternas bedömningar
- hantering av framtida klimat

• Weichsel acceptabel utgångspunkt för huvudscenariot
– växthusvariant bra som reellt alternativ

• Alternativa klimatsekvenser/tidsförlopp bör diskuteras 
– längre interglacial än 20 000 år
– höga glaciala smältvattenflöden för mer än en glaciation 

• Dock bra känslighetsanalyser
– buffertfrysning,  istjocklek för isostatisk kollaps



Särskilda scenarier…..

• mänsklig påverkan 
• what-if beräkningar, tidiga konsekvenser
• konsekvenser efter 1 miljon år 
• konstruktionsstyrande fall 



SSI:s och SKI:s råd om scenarier för
mänsklig påverkan

• Endast oavsiktliga intrång
• Scenarierna bör inte inkluderas i risksummeringen
• Ger underlag för att värdera ev. åtgärder som kan minska risk

– t.ex. förvarsdjup, avstånd till malmer

• Beräkningar bör illustrera konsekvenser för förvarets
skyddsförmåga efter intrång

Risk för intrång kan inte elimineras helt och måste värderas vid
val av slutförvarsstrategi



SKB:s scenarier för mänsklig 
påverkan 

• Indelning av mänskliga aktiviteter i THMC-kategorier 
• Härledning av scenarier utifrån säkerhetsfunktioner 



Myndigheternas bedömningar 
- mänsklig påverkan

• De viktiga typerna av mänsklig påverkan är identifierade
• Otillräckliga illustrerande beräkningsfall

– t.ex. genomborrning av olika förvarskomponenter
• Betydelse av ev. markanvändningsrestriktioner? 
• Fysiskt skydd och safeguard efter förslutning diskuteras i 

andra forum 



Myndigheternas bedömningar 
- scenarier för tidiga och mycket sena konsekvenser

• Argumentation för att avfärda tidiga konsekvenser bör stärkas
– beräkningar för att illustrera multibarriärprincipen, t.ex. hypotetiska 

skador på t.ex. kapseln 

• Förvarets öde efter 1 miljon bör beskrivas översiktligt
– oundvikliga konsekvenser av geologisk slutförvaring…



Myndigheternas bedömningar 
- konstruktionsstyrande fall

• Krav enligt SKIFS 2002:1
– beräkningsfall för att visa vad de tekniska barriärerna måste tåla i 

förvaret
• Bra fall för isostatisk- och skjuvlast i SR-Can
• Fall för buffert/korrosion av koppar bör utvecklas 



Berg och förvarsutformning

exempel Forsmark



Bergets betydelse i SR-Can

• Förhållandena i berget är betydelsefull för att 
kunna bedöma bergets lämplighet gällande:
– Sprickor och sprickzoner
– Bergspänningar och rörelser 
– Värmeledningsförmåga
– Vattenomsättningen 
– Kemiska och mikrobiologiska förhållanden
– Radioaktiva ämnens rörlighet 



Sprickzoner och bergspänningar

• SKB bör hantera 
osäkerheter i och med att 
alla sprickzoner kanske inte 
upptäckts

• SKB bör bättre redovisa 
sprickzoners påverkan på
spänningsfältet i Forsmark 

• SKB bör ytterligare utreda 
bergspänningsdata

exempel Forsmark

exempel Laxemar



Modeller för diskreta spricknätverk 
(DFN)

• DFN modellen är central för platsförståelsen och 
säkerhetsanalysen
– hydrogeologi
– bergmekanik
– beräkning av respektavstånd
– nyttjandegrad av kapselpositioner

• SKB bör vidareutveckla beskrivningen av 
spricknätverken (DFN modellerna)



Bergets värmeledningsförmåga

• Betydelse:
– värme påverkar spänningarna i berget
– värmeledningen i berget styr hur nära varandra 

kapslarna kan deponeras
– påverkar utformning av ventilationen under driften

• Myndigheterna anser att SKB i stort hanterat 
denna fråga tillfredsställande

• Utnyttjande av platsdata delvis bristande i SR-Can



Vattenomsättningen i berget

Berg

Jord
HavBerg

Berg

Förvaret

Vattensammansättning



Vattenomsättningen i berget, betydelse

Vattenflödet påverkar under uppförande och drift:
– Avsänkning av grundvattenytan
– Inflöde till förvaret, speciellt till deponeringshål 

Långsiktig säkerhet:
– Erosion av lerbuffert och återfyllning 
– Korrosion av kopparkapslar
– Spridning av radionuklider från läckande kapslar
– Återmättnad av förvaret



Vattenomsättningen i berget

• Positivt att de platsbeskrivande modellerna är framtagna 
av två modelleringsgrupper för båda platserna

• Bra med flera typer av modeller



Komplex analys vattenomsättningen

• Större tydlighet bör eftersträvas i SR-
Site:
– Ursprung för indata bör framgå, vilka 

resultat som beräknas och vart 
resultaten tar vägen

– Bör framgå vilka fall förs vidare, vilka 
utesluts och i så fall varför 

– Propagering av osäkerheter inte 
fullständigt genomfört i SR-Can



• Kopplingar mellan bergspänningar och bergrörelser 
och vattenomsättningen bör förbättras

• Förståelse av utbyte mellan grund, yt- och 
havsvatten bör förbättras

• Mer samlat grepp för vissa frågor önskvärt, t.ex. 
grundvattnets salthalt under förvarets utveckling

Kopplingar av olika flödesmodeller 
och dess resultat



• I SR-Can redovisas ingen direkt jämförelse 
mellan flödesdata och beräknade värden i stor 
skala

• Mätningar och modeller hanteras i olika skalor, 
bör tydligt framgå hur detta hanteras

• SKB bör i SR-Site tydligare beskriva strategin för 
utnyttjande av platsdata i modelleringen av 
vattenomsättningen

Utnyttjande av platsdata vid 
flödesberäkningar



• Positivt att SKB redovisar ett omfattande arbete 
med flödesberäkningar i spricknätverk och 
sprickzoner

• SKI:s oberoende beräkningar visar 
överensstämmelse i stort, skillnader bör utredas
– fler deponeringspositioner med flöde
– snabbare flöde av vatten till ytan

Om modeller av flöde i 
spricknätverk och sprickzoner



Radioaktiva ämnens rörlighet i 
berget, Myndigheternas beräkningar

Förvaret med 
kapselpositioner

Östersjön

Forsmark

Utsläppspunkter

Fastlandet



• SKB redovisar en omfattande karakterisering av 
grundvattnets sammansättning vid resp. plats

• Relativt få prover nära förvarsdjup, mer utförliga 
databaser förväntas i SR-Site

• SKB bör vidare analysera faktorer kopplade till 
kopparkorrosion, t.ex. sulfidhalter och relaterade 
mikrobiella processer

• Tolkning av sprickfyllnadsmaterial bör ges större 
utrymme i SR-Site

Kemiska och mikrobiologiska 
förhållanden



Matrisdiffusion och sorption är
viktiga processer för fördröjning
av radionuklider i berget

• SKB bör vidareutveckla 
förståelsen för kopplingen 
mellan bergets egenskaper 
och matrisdiffusionen

• SKB bör klargöra frågor kring 
mätmetoderna

Radioaktiva ämnens rörlighet i berget

Vattenfylld spricka

Berg
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Förvarsutformningen

• För att kunna analysera den långsiktiga säkerheten 
behöver SKB redovisa:
– anläggningens layout och bergförhållandena som 

säkerhetsanalysen utgår ifrån
– hur förvaret anpassas till bergförhållandena
– möjligheten att bygga förvaret som det är tänkt



Förvarsutformningen, myndigheternas 
kommentarer (I)

• Deponeringshålens läge och egenskaper har stor 
betydelse för förvarets säkerhet
– Sprickor som skär deponeringshål påverkar risk för rörelser 

som kan inverka på kapselns integritet och vattenflöden
– Metodik för val av deponeringspositioner har konsekvenser för 

hur stort utrymme som krävs för förvaret och därmed påverkas 
kostnaderna

– Identifiering av större sprickor ställer höga krav på planering, 
teknik och genomförande 

– SKB bör redovisa en samlad strategi för val av 
deponeringspositioner



Förvarsutformningen, myndigheternas 
kommentarer (II)

• SKB bör bättre motivera val av förvarsdjup
• Myndigheternas anser SKB bör ta hänsyn till berg-

spänningar vid förvarsutformningen även i Laxemar
• SKB bör vidare utreda hur kapslarnas värme påverkar 

störda zonens egenskaper
• SKB bör redovisa egenskaper för låg-pH cement vid 

tätning av sprickor i berget
• SKB bör redovisa hur grundvattenavsänkningen under 

bygg- och driftfasen ska hanteras



Berg och förvarsutformning, 
sammanfattande bedömning
• Imponerande modellering av vattenomsättningen 

till omfattning och teknik
• SKB bör tydligare redovisa strategi för utnyttjande 

av platsdata
• Väl underbyggd DFN modell är en viktig och kritisk 

fråga
• Matrisdiffusions- och sorptionsdata bör förbättras
• SKB bör vidareutveckla metod för val av 

deponeringspositioner



6. Initialtillståndet för tekniska 
barriärer och använt bränsle



Initialtillstånd för förvaret (tekniska barriärer 
och bränsle)

• Vi redovisar här frågor 
kring kapsel (insats + 
hölje), buffert, återfyllning 
samt bränsle

• Frågor kring cement har 
granskats men tas ej med 
här



Tillverkning av kapsel
Myndigheterna anser:
• Materialvalen för kapselkomponenterna bedöms vara 

ändamålsenliga, men…
– lite information om inverkan av kornstorlek i kopparhöljet
– stor variation i duktilitet för insatsen

• Metoder framme för tillverkning av 
kapselkomponenterna, men eftersom snäva toleranser 
och stor säkerhetsbetydelse mera arbete kring…
– Tillverkningsmetodernas tillförlitlighet vid serietillverkning 
– Kallbearbetningseffekter



Förslutning och provning av kapsel
Myndigheterna anser:
• Minst en svetsmetod bör kunna 

uppfylla ställda krav
– FSW robust metod med god 

repeterbarhet 
– Svetsfogens kvalitet med avseende 

på eventuella defekter bör dock 
utredas

• Ytterligare arbete inom 
oförstörande provning av 
kapselkomponenter
– 10 punkter med återstående 

insatser för en kvalificeringsprocess 
(ytprovning, MTO-faktorer, 60-års 
drift m.m.)

FSW: Friction Stir Weldning: (SKB)



Buffert
Myndigheterna anser:
• Bra analys av två referensmaterial, 

men specifikation av funktionskrav 
behöver utvecklas
– Acceptanskriterier förefaller otillräckliga

• Tillverkning och hantering av block 
fungerar i full skala
– men än så länge bara visat för 

begränsade tester 
– ej med referensmetod 

• Finns ej heltäckande program för 
verifiering och kontroll

Torkning av bentonit vid ön Milos



Återfyllning
Myndigheterna anser:
• För återfyllningen finns endast en liten mängd publicerad 

data från karakterisering
– Friedlandlera

• Praktiska erfarenheter av återfyllning är främst kopplade 
till ett koncept som övergivits
– Deponering av block och pellets istället för in-situ kompakterat 

material
• Acceptanskriterier  behöver tas fram



Ytterligare kommentarer 
Återfyllning/buffert

• Mera arbete med att demonstrera tillverkning/hantering i 
full skala med aktuella metoder

• Fördelar och nackdelar med alternativa buffert- och 
återfyllningsmaterial (del av BAT/optimering)

• Återfyllning av andra utrymmen än deponeringstunnlar 
har ännu inte redovisats
– Transporttunnlar, centralområde, schakt



Modell för använt bränsle

Förenklad modell frigörelse av radionuklider från bränsle
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Instant release fraction

Tid för kapselbrott



Angående pulsutsläpp
• Svårt att mäta
• Begränsade data

Överväg alternativ 
definition av pulsutsläpp

• Ytterligare underlag för att 
avfärda tidsberoende 
pulsutsläpp
– Heliumgasbildning
– Alfa-självbestrålning

Angående matrishastighet
• Realistiskt intervall av 

hastigheter för 
säkerhetsanalys

• Behövs bättre motivering av 
hastigheterna
– Dokumentera processförståelse 

med modell
– Analysera tidsberoenden



Sammanfattade bedömning använt bränsle

• Betydande framsteg såväl inom SKB:s 
forskningsprogram som inom internationell forskning 
under senare år 

• Redovisningen i SR-Can är för kortfattad
– ej fullständigt integrerad med scenarier i SR-Can

• Ytterligare frågor:
– Kärnkraftverken har prognostiserat en ökning av 

medelutbränningsgrad upp till 60 MWd/kg U (i SR-Can 38 
MWd/kg U)

– Löslighet av radionuklider
– Utökad redovisning kring kriticitetsfrågan



Förvarets initiala utveckling 



Förvarets initiala utveckling 

• Krav på redovisning i 
föreskrifterna (SSI FS 
1998:1, §11)

”För de första tusen åren efter 
förslutning skall bedömningen av 
slutförvarets skyddsförmåga 
baseras på kvantitativa 
analyser av effekterna på
människors hälsa och miljön”



Pågående processer

Återfyllning



Pågående processer (forts.)
• Kapselns resteffekt leder till ökad temperatur i 

bufferten …



Pågående processer (forts.)
• … samtidigt strömmar grundvattnet runt 

bufferten …



Pågående processer (forts.)
• … ånga transporteras in i bufferten så att bufferten torkar 

nära kapseln. Samtidigt tar bufferten upp vatten från 
sprickan och sväller.



• Vidare utveckling i bufferten beror på
– Resteffekt i kapseln (även i andra kapslar)
– Respektavstånd mellan deponeringshål och 

deponeringstunnlar 
– Geometri i deponeringshål
– Permeabilitet i berget (som styr mängd av vatten 

tillgängligt för bufferten)
– Termiska egenskaper i kopparkapseln, i bufferten samt i 

berget
– Återmättnad av återfyllning 
– …

Pågående processerna (forts.)



SKB:s krav på bufferten och 
återfyllningen efter initiala utvecklingen

• Buffertens egenskaper efter den initiala utvecklingen 
bör uppfylla kraven
– Temperatur < 100oC (under hela utvecklingsförloppet)
– Låg vattengenomsläpplighet (K < 10-12 m/s)
– Tillräckligt svälltryck  (> 1-2 Mpa)
– Densitet (< 2050 kg/m3)

– ...
• Krav på återfyllningen

– Svälltryck > 0,1 MPa
– …



SKB:s redovisning
• termiska utveckling

– I buffertens inre rand (som är närmast kapseln) blir 
maximum temperatur 75-85oC

• Återmättnad av buffert samt utveckling av svälltryck
– Tid till buffertens återmättnad är några tiotals till 100-tals år
– Svälltrycket når ca 8 MPa i bufferten och 3 MPa i 

återfyllningen
– Perioden med omättade förhållanden förväntas inte påverka 

bentoniten negativt. 



Resultat från myndigheternas 
oberoende modellering

• I ett extremt fall med uttorkning av bufferten kan 
temperaturen stiga till mer än 100oC
– SKB:s krav på bufferten uppfylls inte

• Om berget är tätt (Forsmark) kan tiden för buffertens 
återmättnad blir mycket längre än SKB:s                
(upp till 30 000 år)



Myndigheternas bedömning av den 
termiska utvecklingen

• SKB:s modellering av temperaturutveckling är en bra 
grund även för SR-Site 

• Indata till beräkningarna bör motiveras bättre
• Återstående osäkerheter

– effekter av torra förhållanden i berget såsom en möjlig 
uttorkning av bufferten

– överföring av strålningsvärme från kapselytan
– termisk spjälkning



Myndigheternas bedömning av 
återmättnad av buffert

• SKB bör analysera återmättnadsförloppet för tätt berg
• SKB bör hantera effekter av långsam återmättnad av 

buffert, t.ex. 
– att spalter kan blir bestående, att viss mikrobiell aktivitet inte 

kan uteslutas, samt att torkning av bufferten kan äga rum
• SKB bör definiera en maximal salthalt i grundvattnet 

för analysen av buffert och återfyllning
– under driften kan saltare grundvatten från djupet tränga in i 

förvaret



Effekter av klimat på slutförvaret 



SKB:s klimatmodell

• Tre domäner: 
tempererad, permafrost 
och glacial

• 7-8 glaciationscykler 
inom en miljon år

• Weichselistiden 
används som mall för 
framtida glaciationer



Frysning av buffert och återfyllning (I)

återfyllning

Permafrost



Frysning av buffert och återfyllning (II)
SKB:s redovisning
• Frysning av buffert uteslöts i SR-Can

– för ett pessimistiskt fall kan permafrost nå förvarsdjup men 
bufferten fryser ändå inte

• Frysning av återfyllning analyserades inte i SR-Can, 
utan hänvisades till SR-Site

Myndigheternas bedömning
• SKB har tagit fram en bra modell för permafrost
• SKB bör bättre utvärdera osäkerheterna i samband med 

sina beräkningar
– t.ex. osäkerheter i lufttemperatur



Bufferterosion



Bufferterosion

Fastfas 
buffert

Geléartad 
buffert

kolloid Grund-
vatten



Bufferterosion

SKB:s redovisning
• Resultaten som redovisades i SR-Can är mycket 

preliminära
• Vissa grundläggande antaganden är inte så

välgrundade
Myndigheternas bedömning
• SKB bör fördjupa sin förståelse av mekanismerna för 

kolloidbildning
• SKB bör underbygga sitt antagande om hur snabbt 

bentoniten transporteras bort



Mekanisk laster
• Isostatisk last från glaciation

• Skjuvlast från jordskalv



Syrenedträngning (I)



Syrenedträngning (II)

• SKB har avfärdat möjlighet av syrenedträngning i 
SR-Can baserad på modellering

• Myndigheterna håller inte med SKB och anser att 
processen inte kan avfärdas. Det finns 
fortfarande osäkerheter vad gäller
– Syrekoncentration i glacialt smältvatten
– Tillgänglighet av reducerande kapacitet i berget
– Hastighet av relevanta kemiska reaktioner
– Modell för infiltration av smältvatten.

• SKB bör ytterligare utreda processen



9. Påfrestningar på kapsel9. Påfrestningar på kapseln



Kapselbrottmekanismer
• C1 Korrosionsbrott
• C2 Isostatisk kollaps
• C3 Skjuvbrott (jordskalv)

 

Buffer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu1. Limit advective transport
a) Hydraulic conductivity < 10−12 m/s 
b) Swelling pressure > 1 MPa 

Bu2. Filter colloids 
Density > 1,650 kg/m3 

Bu3. Eliminate microbes
Swelling pressure > 2 MPa 

Bu4. Damp rock shear
Density < 2,050 kg/m3 

Bu6. Prevent canister sinking
Swelling pressure > 0.2 MPa 

Bu 7. Limit pressure on canister and rock
Temperature > −5 °C 

Bu5. Resist transformation
Temperature < 100 °C 

Canister 

C2. Withstand isostatic load
Strength > isostatic load 

C3. Withstand shear load 
Rupture limit > shear stress

C1. Provide corrosion barrier
Copper thickness > 0 



C2 Isostatisk kollaps

• Kapsel blir deformerad under 
höga grundvattentryck

• Relativt stor 
säkerhetsmarginal

• Inget riskbidrag i SR-Can
• Potentiellt viktigt fall eftersom i 

princip alla kapslar skulle 
kunna påverkas

Fullskaleförsök efter 139 MPa (SKB)



C2 Isostatisk kollaps

• I normalfallet ger 
grundvattentrycket liten 
belastning på kapsel

• I samband med istid: max 
grundvattentryck nära en 
tiopotens högre

• Beräkning av maximal 
istjocklek kan göras med 
relativt god precision

3 km



C2 Isostatisk kollaps
• Underlaget för detta lastfall är

– Dimensionerande tryck av 50 MPa (motsvaras av 
vattentryck i deponeringshål med 3 km is)

– Materialegenskaper för insats
– Modellering av kollapstryck

• Probabilistisk analys (lokal plastisk kollaps)

– Fullskaletester (som indikerar brott vid ca 130 MPa)



C2 Isostatisk kollaps
• Myndigheternas bedömning är att det bör finnas 

goda möjligheter att demonstrera tillräcklig 
hållfasthet, men…
– Det behövs en 3D-analys av kapseln med tryck upp 

till kapselbrott 
– samt brottmekanisk analys för att studera inverkan av 

defekter i hölje och insats (skadetålighetsanalys som 
underlag för bl.a. OFP)



C3 Skjuvlaster
• Jordskalv ger rörelser i berget 

skjuvlast på kapsel
• Risken för brott ökar med 

storleken på de strukturer som 
skär deponeringshål

• Begränsning av risk genom 
aktivt val av positioner för 
deponering

• Litet riskbidrag i SR-Can

Geometri för skjuvning (SKB)



C3 Skjuvlaster i samband med 
jordskalv

• Risken för stora skalv störst i 
samband med kommande 
glaciationer (PGF)

• Den primära rörelsen ger 
sekundära rörelser i mindre 
strukturer

• Bufferten dämpar i viss mån 
rörelser i berget

• Kapsel går sönder om 
brottöjningen överskrids

del 1

del 2



C3 Skjuvlaster, del 1 (kapsel och 
buffert)

• Underlaget för detta 
lastfall är:
– Brottöjningen för insats och 

hölje
– Typ av bentonit och densitet
– Beräkningar av kapselns 

deformation vid skjuvlast 
(rörelse av 0,1 och 0,2 m)

Simulering av skjuvlastfall (SKB)



C3 Skjuvlaster, del 1
• Myndigheterna bedömer att de hållfasthetstekniska 

analyserna i huvudsak korrekt utförda, men….
– Bättre underlag för buffertens mekaniska egenskaper
– Mera data för brottöjningen av insatsen 
– Skadetålighetsanalys med defekter i hölje och insats

• Betydelse av sprickbildning i insats
– Studier av plastisk deformation av höljet (locket svag punkt)



C3 Skjuvlaster, del 2 (berget)
• Underlaget är:

– Skalvfrekvens för M6
– Större deformationszoner i 

förvarsområdet
– DFN modell
– Modell för 

förskjutningsbeloppets 
avståndsberoende

– Acceptanskriterier 
(respektavstånd och FPC-
kriteriet)

Deformationszoner (SKB)

Anpassning av deponeringstunnlar (SKB)



C3 Skjuvlaster, del 2
• Myndigheternas bedömning:

– Rimligt angreppssätt för frågan, men svårbedömt beroende på
komplexa modeller 

– Träffsäkerheten i DFN-modellen behöver ökas 
• mer information om sprickstorleksfördelningen

– Procedurer under uppförandefas bör preciseras för att visa att 
stora strukturer kan undvikas

– Saknas redovisning av säkerhetsbetydelse för skalv av olika 
magnitud (ej tillräcklig att utgå ifrån M6)



C1 Korrosionsbrott
• Koppar reagerar med sulfid 

vilket minskar höljets 
godstjocklek

• Korrosionshastighet:
– halt av korroderande ämnen
– grundvattenflöde

• Bufferten förhindrar advektion 
nära kapseln, fall 1 

• Särskilt fall om bufferten är 
borta, fall 2

HS-

HS-

FeS2

SRB

SRB = sulfat reducerande 
bakterier

HS-

Fall 1



C1 Korrosionsbrott
• Fall 2 (buffert erosion) 

kan inte uteslutas och det 
medför också det största 
riskbidraget i SR-Can

• Riskbidrag domineras av 
kapselpositioner med 
stort flöde

HS-

HS-
SRB
SO4

2-

HS-

HS-

FeS2

SRB

SRB

Fall 2

SO4
2- +  CH4 + H+ HS- +  CO2 + H2O

CH4



C1 Korrosionsbrott, fall 1
• SKB:s underlag:

– Diffusivitet i bufferten
– Sulfidkoncentrationer i 

jämvikt med pyrit (FeS2)
– Mängd pyrit i bufferten

FeS2

HS-HS-



C1 Korrosionsbrott, fall 1
• Myndigheterna bedömer att det finns flera oklara 

frågor för detta fall:
– Sulfatreduktion i återfyllning och närliggande sprickor
– Aktivitetsnivå för sulfatreducerade bakterier under 

olika betingelser
– Sulfidhalter vid jämvikt med pyrit



C1 Korrosionsbrott, fall 2
• SKB:s underlag:

– Bufferterosionshastigheter
– Sulfidkoncentrationer i grundvatten
– Grundvattenflöde på deponeringshålskala
– Geometri för eroderad buffert
– Metankoncentration i grundvatten (styrande för 

sulfatreduktion)

SO4
2- +  CH4 + H+ HS- +  CO2 + H2O



C1 Korrosionsbrott, fall 2
• Myndigheterna bedömer att detta fall är mycket 

preliminärt hanterat i SR-Can med återstående arbete 
relaterat till bl.a.:
– Bufferterosion
– Korrelation med sprickstorlek och transmissivitet
– Termomekanisk påverkan på flöde
– Sulfid och metanhalter i grundvatten
– Effekter av klimatförändringar 

• Hydrologi
• Grundvattenkemi



Beräkningar av 
radionuklidtransport



Utläckage genom tekniska
barriärer

Transport av
radionuklider i berget

Spridning i sediment, 
jord och vatten

Radionuklidtransport
Dos/risk och
miljöpåverkan

Microsoft 
owerPoint-presentatio



SKB:s kapselbrottsfall 

1. Litet hål i kapseln (illustration)
2. Kopparkorrosion för eroderad buffert
3. Skjuvad kapsel
4. Isostatisk kollaps (illustration)

1                           2                  3                         4 

Microsoft 
owerPoint-presentatio



SKB:s redovisning av osäkerheter….

• Osäkerhetsanalyser
• Riskutspädning 
• Känslighetsanalyser
• What-if-beräkningar

Microsoft 
owerPoint-presentatio



Myndigheternas synpunkter
- advektions/korrosionsfallet

• Kritiskt för riskanalysen!
• Preliminär hantering – många frågor att lösa inför 

SR-Site 
– analytisk utsläppsmodell otillräckligt dokumenterad
– geometri eroderad buffert
– kolloiders inverkan  
– hantering pulsutsläpp 

Microsoft 
owerPoint-presentatio



Myndigheternas synpunkter 
- skjuvbrottsfallet

• Stiliserad modell
– 20 cm bentonit, transportmotstånd försummas i kapsel & berg

• Förenklad ansats kan vara acceptabel men bör motiveras 
bättre utifrån processförståelse
– återstår även frågor om skalvfrekvens 

• Bra illustration och diskussion av riskutspädning
Microsoft 

owerPoint-presentatio



Myndigheternas synpunkter 
- osäkerhetsanalyser 

• Bra metoder för illustration av osäkerhet i SR-Can 
• Men SKB bör ta fram en tydligare strategi för 

osäkerhetsanalys (syfte & mål) 
• Resultaten bör förklaras utförligare

– hur olika nyckelnuklider påverkas under olika tider
– hur de olika barriärernas betydelse förändras med tiden

Microsoft 
owerPoint-presentatio



Myndigheternas synpunkter 
- övrigt

• Vissa kritiska indata är otillräckligt motiverade
– t.ex. antal trasiga kapslar (bufferterosion), tid för 

degradering av defekt kapsel, bränsleupplösning
• Mer genomgripande känslighetsanalyser bör 

genomföras inför SR-Site
– Identifiera de viktigaste parametrarna
– Utvärdera alternativa utformningar/komponenter i förvaret



Dosberäkningar och analys av 
miljöpåverkan



Dosberäkningar
⎯ Bakgrund

• Beräkningar av 
radionuklidkoncentration 
– i olika miljö
– i olika föda

• Roll av biosfär



Dosberäkningar
⎯ Bakgrund

• I tidigare säkerhetsanalyser har SKB utvärderat 
enskilda ekosystem separat 
– Modeller för brunn, sjö, myr …
– Modellerna bygger på erfarenheter från bl.a. nedfall

• Myndigheternas kritik
– Separat hantering av exponeringsvägar
– Modeller beaktar inte att radionuklider kommer från 

berget med grundvatten



Dosberäkningar
⎯ SKB:s dosberäkningar i SR-Can

• Landskapsmodell
– binder samman olika 

ekosystem modeller

• Landskapdosfaktor
(LDF)
– beräknas över en 

tidsperiod på18 000 
år



Dosberäkningar
⎯ SKB:s dosberäkningar i SR-Can



Dosberäkningar
⎯ SKB:s dosberäkningar i SR-Can



Dosberäkningar
⎯ SKB:s dosberäkningar i SR-Can



Problem med utspädning…



Dosberäkningar
⎯ Myndigheternas oberoende modellering

upp till 100 ggr större dos jämfört med SKB:s LDF-värden

Lower water 
column

Lower water 
column

Upper 
sediment
Upper 

sediment

Deep 
sediment

Deep 
sediment

Upper water 
column

Upper water 
column

inflow

outflow
inflow

inflow

inflow

outflow

outflow

outflow

Top soilTop soil

Deep soilDeep soil

Quaternary 
material

Quaternary 
material

Upper GBI (radionuclide source)

Litter layerLitter layer

Atmosphere (water and solid material source)

inflow

inflow

inflow

inflow

outflow

outflow

outflow

outflow

25 000 m2

GEMA modell Transport modeller



Dosberäkningar
⎯ granskningskommentarer

• Landskapsmodellen är ett framsteg i utvecklingen av 
riskanalysen, men det finns en rad brister som behöver 
åtgärdas till SR-Site:
– Metodiken ger en effekt av utspädning i dosberäkningarna 
– Viktiga transportprocesser saknas i modellerna
– Valideringen av modellerna mot fältdata är bristfällig
– Det saknas en osäkerhetsanalys

• Fud 2007 ger ej bra bild av hur dessa brister ska 
åtgärdas inför tillståndsansökan



Miljöpåverkan
- bakgrund

• SSI föreskrift kräver att miljöpåverkan ska redovisas
• SKB använder ERICA-verktyget i SR-Can som utvecklats 

i ett europeiskt samarbetsprojekt



Miljöpåverkan
⎯ Myndigheternas bedömning

• Myndigheterna framförde att SKB:s redovisning av 
miljöpåverkan bör kompletteras till SR-Site.

• SKB bör redovisa hur stor osäkerheten är för 
uppskattade miljökoncentrationer och ge en bättre 
beskrivning av exponeringsvägar för biota, t.ex.  
– storleken av kontaminerade arean
– organismers hemområde 



Dokumentation och 
kvalitetssäkring



Dokumentation och kvalitetssäkring
- myndigheternas granskning

• Observationer från granskning och oberoende 
modellering

• Särskild bilaga med exempel på QA-brister i 
granskningsrapporten



Dokumentation och kvalitetssäkring
- struktur på dokumentationen

• Lämplig dokumenthierarki 
– tydliggör vilka dokument från ”3:e nivån” som åberopas
– kvalificering av ”gamla” data behöver hanteras inför SR-Site

• Strukturering av huvudrapport efter 10-stegen – bra i princip
– I vissa avseenden repetitiv och komplex

• Behov av mer samlad beskrivning och motivering av metodik
– t.ex. osäkerhets- och känslighetsanalys, analys av scenarier och 

beräkningsfall

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Beskrivning av förvaret

Faktorer som styr 
förvarets framtida utveckling 

Säkerhetsfunktioner 
och scenarier

Beräkningar (förvarets utveckling, 
dos och risk)

Slutsatser om säkerhet & strålskydd



Dokumentation och kvalitetssäkring
- spårbarhet och referenser

• Mallar för dokumentation av processer, data och modeller ger 
förutsättningar för god spårbarhet (nivå-2-rapporter)

• Otillräcklig kvalitet i dokumentation i SR-Can
– ojämn ambitionsnivå
– ofullständig datarapport
– bristfällig dokumentation av modeller för riskdominerande scenarier
– referenser till stöd för viktiga påståenden saknas
– exempel på motstridiga påståenden

Microsoft 
Word-dokument



Dokumentation och kvalitetssäkring
- expertbedömningar

• Genomförande av expertbedömningar och de olika 
experternas roller bör förtydligas 

• SKB bör diskutera risk för ”bias” med hänsyn till den relativt 
begränsade gruppen av SKB-experter 
– strategi för val av experter 
– instruktioner för dokumentation av ”avvikande” bedömningar 
– möjlighet att använda formaliserade expertutfrågningar för kritiska 

frågor 

Microsoft 
owerPoint-presentatio



Dokumentation och kvalitetssäkring
- sammanfattande bedömning

• SR-Can innehåller centrala komponenter av den QA som 
behövs
– men ambitionsnivån är otillräcklig för SR-Site

• Fullständigt QA-program bör redovisas så snart som möjligt
– innehåll och omfattning bör diskuteras myndigheten i samrådet 

• SKB bör göra egna utvärderingar av sitt QA-system (SAM)
– audits med dokumenterad återkoppling/förbättringsåtgärder

• Initialtillståndet i säkerhetsanalysen bör underbyggas med 
QA-rutiner för tillverkning/genomförande inför SR-Site 



Bedömning av kravuppfyllelse

”safety case”



Föreskriftskrav på redovisning av 
kravuppfyllelse

SSI:s strålskyddskrav
1. Skydd av människors hälsa 
2. Skydd av miljön 
3. Optimering och bästa möjliga teknik

SKI:s krav på barriärer och säkerhetsredovisning 
– Beskrivning av barriärsystemet
– Scenarioanalyser för förvarets utveckling
– Tillämpbarhet av modeller
– Hantering av osäkerheter 



Ytterligare råd om redovisning

• Myndigheternas allmänna råd ger detaljerad 
vägledning

• Innehåll i tillståndsansökan diskuteras inom samråd
med SKB  

(Tillämpningen av allmänna råd kan behöva 
diskuteras efter sammanläggningen av SKI och SSI)



SKB:s redovisning av kravuppfyllelse
(kapitel 13 i SR-Can)

• Översikt av resultat och kritiska säkerhetsfrågor
• Bedömning av kravuppfyllelse 

– inkl. detaljerad avstämning mot SSI:s och SKI:s föreskrifter 
och allmänna råd

• Återkoppling till fortsatta FUD-insatser, PLU m.m.
• Slutsatser om metoden för säkerhetsanalys



Myndigheternas bedömning 
- allmänna synpunkter 

• Bra struktur för redovisning av kravuppfyllelse 
– även om vissa delar bör utvecklas inför SR-Site 

• Bra uppdelning i tidsperioder 
• Bra med redovisning av återkoppling till tillverkning, design, 

PLU och R&D (se vidare FUD-granskning)
• Svag utvärdering av utvecklingsbehov hos metoden för 

säkerhetsanalys
– t.ex. biosfärsmodellering, analyser för respektavstånd



Myndigheternas bedömning 
- redovisning av risk 1(2)

• SKB:s principer för att redovisa risk är i 
överensstämmelse med SSI FS 2005:5
– som funktion av tid, separat för varje klimatutveckling 

• Otydlig redovisning av sista viktiga steget av 
riskberäkningen för korrosionsscenariot  

Microsoft 
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Myndigheternas bedömning 
- redovisning av risk 2(2)

• Bra illustrationer av riskutspädning men brist att 
resultaten inte diskuteras i redovisningen av 
kravuppfyllelse

• Slutsatser om uppfyllelse av strålskyddskrav efter 
100 000 år bör kompletteras med fylligare 
redovisning av bästa möjliga teknik

Microsoft 
owerPoint-presentatio



Myndigheternas bedömning 
- koppling säkerhetsanalys och genomförande

• Länken mellan det antagna initialtillståndet och 
provning, demonstration och kvalitetsrutiner måste 
bli tydligare inför tillståndsansökan
– återfyllningens egenskaper
– procedurer för kontroll av deponering
– testresultat som garanterar att alla kapslar är täta 



Myndigheternas bedömning 
- optimering och BAT

• Bra att SKB för första gången för en diskussion om 
tillämpningen optimering och bästa möjliga teknik 
– ”Har barriärerna utformats så bra som möjligt?”

• Men det saknas kvantitativa analyser för att 
illustrera hur alternativa utformningar påverkar 
utläckage av radioaktiva ämnen och risker 
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Myndigheternas bedömning
- tidsplaner

• Lång ”att-göra-lista” inför SR-Site! Realistiska tidsplaner?

Glacial hydrologi
Nedträngning av syre på
förvarsdjup under 
glaciation 
Permafrost, taliks
Frysning av återfyllning
Liquefaction
Modeller för up-coning
och avsänkning
Hydromodellosäkerheter s. 
562
Bufferterosion
Processen termisk 
spjälkning samt effekter av 
termisk spjälkning

Betydelse av pluggar, 
förslutningsåtgärder, 
bottenplatta, 
Kopparkryp
Ny transient modell för 
radionuklidtransport
Radium medfällning 
med barium
Biosfär: känslighet för 
olika kombinationer av 
landskapsobjekt, 
kolflödesmodeller för 
terrestra objekt 
Metoder för att bedöma 
miljöpåverkan (s. 590)

Modellering av återmättnad, 
bentonitomvandling
Kumulativa effekter av 
skalv/skjuvning, skalv med 
M>6
Probabilistisk analys av 
skjuvning av kapsel och ev. 
fullskaleförsök, 
parameterosäkerheter i 
skjuvlastfall 
Konceptet med equivalent 
flowrate Qeqv i 
deponeringshål (inkl. 
experiment)
Acceptanskriterier för 
deponeringshål  



12. Sammanfattande bedömning



Sammanfattande bedömning

• SR-Can: Ett stort steg framåt jämfört med tidigare 
säkerhetsanalyser och i huvudsak en bra utgångspunkt 
för SR-Site
– bättre och mera fullständig metodik
– ökad realism (platsdata, data för tekniska barriärer)
– fullständigare och mer integrerad modellering (klimatförändringar inklusive 

påverkan på barriärer)

• SR-Can hade dock inte varit tillräcklig som underlag för 
ansökan
– Granskning fokuserar på förbättringsbehov



Huvudbudskap
1. Säkerhetsanalysmetodik i stora delar acceptabel och i 

enlighet med föreskrifter
2. Behov av bättre kvalitetssäkring 
3. Det behövs bättre kunskap och mer kvalificerad analys 

av nyckelprocesser
4. Underlag som bättre motiverar en realistisk beskrivning 

av förvarets initiala tillstånd
5. Tydligare redovisning kring initial utveckling och 

hanteringen av vissa välkända frågor



1. Säkerhetsanalysmetodik

• 10 stegs metodik bra 
• Säkerhetsfunktioner och funktionsindikatorer är bra men 

bör vidareutvecklas 
• Bra struktur av dokument inom SR-Can 

– men nivå 2 dokument (processrapporter m.m.) behöver bli 
bättre (detaljeringsgrad, konsistens, spårbarhet ovs.)



1. Säkerhetsanalysmetodik 

• Principerna för val av scenarier är bra
– men mera arbete med kombinationer av skadliga processer 

och utveckling i tiden
• Flera beräkningsfall som illustrerar mänskligt intrång och 

mänskliga handlingar 
• Klimatutveckling hanteras på ett bra sätt 

– viss ytterligare analys av osäkerheter
• Det finns lämpliga metoder för osäkerhets- och 

känslighetsanalys 
– men tillämpningen i SR-Can otillräcklig



1. Säkerhetsanalysmetodik 
• Systembeskrivning, uppdelning av tidsskalor och 

metoder för riskberäkning i enlighet med föreskrifter
• Konstruktionsstyrande fall och 

konstruktionsförutsättningar: kompletteringar och 
vidareutveckling behövs

• Biosfär: bristfällig hantering av utspädning och 
transportprocesser  

• BAT/Optimering: ytterligare redovisning kring möjligheter 
att förbättra barriärfunktioner



2. Behov av bättre kvalitetssäkring

• Förtydliga användning av expertbedömningar 
• Vissa problem med spårbarhet

– referens eller motiveringar saknas i vissa fall
• Fullständighet av ”safety case”

– vissa frågor har ej hanterats och det finns förutsättningar som 
ej har motiverats

• Dokumentation av koder har förbättrats
– men ännu inte helt fullständigt



2. Behov av bättre kvalitetssäkring

• Motivering av valda data behöver förbättras
• ofullständigt och oklart vad som styr ambitionsnivå
• Trots brister har det varit möjligt att reproducerbara valda 

beräkningsresultat 
• Mera användning av vetenskapliga publikationer
• SKB bör snarast ta fram ett kvalitetsprogram för SR-Site



3. Det behövs bättre kunskap och mer 
kvalificerad analys av vissa nyckelprocesser
• Korrosion och deformation av kopparkapsel: 

– Spänningskorrosion
– Mikrobiellt inducerad korrosion
– Kryp
– Syreintrång

• Bufferterosion: 
– Experiment och teoretisk förståelse för riskbedömning
– Motivera utformning buffert

• Styrka storskaliga hydromodeller och DFN
• Utförligare motivering av bränsleupplösning 
• Biosfären: otillräcklig redovisning av processförståelse



4. ….realistisk beskrivning av förvarets 
initiala tillstånd:
• Kapselredovisningen är bra, men mera arbete med 

väldefinierade frågor
• Specifikationen av buffert och återfyllning är hittills 

summarisk
– i jämförelse med kapsel kan ev. en mindre detaljerad 

redovisningen vara tillräcklig
• Urvalskriterier för deponeringshål är otillräckligt 

specificerade
• Det behövs en rimligt detaljerad beskrivning av vilka 

procedurer som skall användas för att få fram 
information under konstruktions och driftfasen



5. … Tydligare redovisning kring tidiga 
utsläpp
• Det behövs en utförligare redovisning kring risken för 

tidiga utsläpp 
– SSI:s föreskrifter kräver mer detaljerad redovisning för första 

1000 åren
– Störst krav på robusta barriärer under den period som bränslet 

är som farligast
– Mera utvecklade resonemang kring multipla barriärfunktioner 

behövs för att kunna övertygande argumentera för inga tidiga 
utsläpp

– bristfälligt underlag för att bedöma utveckling av skadad kapsel


