
Gran skning för Ös tham mars kom mun av
grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk

Kärn bränsle han te ring AB, SKB:s pre li mi -
nä ra mi ljö kon se kvens be skriv ning (MKB),
rö ran de bygg na tion av slut för var för an -

vänt kärn bräns le.
 

Alings ås 2010-02-24

Sven Jo nas son Ste fan By dén
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In led ning
Me li ca har på upp drag av Ös tham mars kom mun gran skat grund vat ten re la te ra de
frå gor i SKB:s pre li mi nä ra mi ljö kon se kvens be skriv ning (MKB) rö ran de bygg na tion
av slut för var för an vänt kärn bräns le. Den na MKB har av SKB ta gits fram till sam råd
in för an sö kan en ligt mi ljö bal ken gäl lan de vat ten verk sam het i form av bort le dan de
av grund vat ten från slut för var san lägg ning en. Så le des är det en bart hy dro ge o lo gis ka
och hy dro lo gis ka ef fek ter och de ras kon se kven ser (bland an nat på na tur mi ljö) till
följd av grund vat ten bort led ning som här har gran skats.

Ste fan By dén har va rit pro jekt le da re och hy dro ge o log Tekn. Dr. Sven Jo nas son har
ut fört stör re de len av gransk nings ar be tet.

Gran skat ma te ri al
Det ma te ri al som gran skats har va rit två rap por ter:

SKB P-06-249: Slut för var Fors mark, Sim pe varp och Lax e mar. In läck a ge av grund -
vat ten samt på ver kan på hy dro ge o lo gis ka och hy dro lo gis ka för hål lan den (ok -
to ber 2006).

Gran skning i den na rap port har skett av si dor som spe ci fi ce rats av Ös tham mars
kommun. 

SKB R-09-XX: Vat ten verk sam het i Fors mark I. Bort le dan de av grund vat ten från
slut för var san lägg ning en för an vänt kärn bräns le (no vem ber 2009). Pre li mi när
ver sion

Gransk nings syn punk ter
Vid fram tag ning av slut ligt för slag till lo ka li se ring och ut fö ran de av slut för var san -
läg gning har ett fler tal oli ka plat ser un der sökt. De tre plat ser (Fors mark, Sim pe varp
och Lax e mar) som har fun nits med vid sis ta ut red nings ske det in nan slut ligt val av
plats har un der sökts och mo del le rats på ett lik nan de men inte helt iden tiskt vis.
Dock sy nes va let av Fors mark vara rim ligt ut gå en de från de re so ne mang och den in -
for ma tion som ges i SKB P-06-249.

Per spek ti vet för de be döm ning ar som görs i gran skad MKB är på Upp fö ran des ke -
de (ca 7 år), Drifts ske de (ca 45–50 år) och Av veck lings ske de (10–15 år), dvs. på ca 70 års 
sikt. 

Det långs ik ti ga per spek ti vet läm nas där hän i den na MKB, efter som sä ker hets be -
döm ning ar han te ras i separat ärende.

I rap port SKB R-09-XX sak nas re fe renslis ta och fle ra re fe ren ser tycks inte vare
helt kla ra. Det ta för svå rar i vä sent lig grad gran skning. 

I rap port SKB R-09-XX finns en kort be skriv ning av pro gram va ran MOU SE SHE.
Mot sva ran de bor de även fin nas be träf fan de Dar cy To ols. Ut an för den krets av hy -
dro ge o lo ger som ar be tar med kär nav falls frå gor tor de Dar cy To ols var min dre känd
än MOU SE SHE. Av den na or sak, och för att ge and ra gran ska re bät tre fö rut sätt ning -
ar för gran skning, bor de även Dar cy Tool s be skri vas kort fat tat (i Bi la ga lik som
MOU SE SHE). I fö re lig gan de rap port (SKB R-09-XX) re fe re ras till en rap port utan
år tal som dess utom inte kan iden ti fi e ras efter som re fe renslis ta saknas.
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An vänd ning av två oli ka pro gam va ror för att ut föra de ön ska de si mu le ring ar na
tycks ha va rit nöd vän digt, men ger vis sa pro blem när det gäl ler att  be skri va vad som
ut förts. 

De si mu le ring ar som re do vi sas be skri ver grund vat ten tryck och -ni vå er, samt in -
läck a ge till slut för var och and ra flö den inom det kor ta tid sper spek ti vet. Det ta är ”re -
la tivt lätt” att si mu le ra men trots det ta finns ett an tal osä ker he ter. Des sa osä ker he ter
kun de de fi ni tivt ha be skri vits tyd li ga re.

Det hade va rit önsk värt med en tyd lig re do vis ning av var prov borr ning har ut förts, 
och till vil ka djup. I fi gur 4-3 finns ett an tal borr hål i berg re do vi sa de i sam band med
re sul tat från ett inter fe ren stest.  Men är det ta alla borr hål?

Det kun de ha va rit på sin plats att kort be skri va vil ka si mu le ring ar av ra dio nuk -
leid trans port i läng re tids per spek tiv som gjorts och görs inom ra men för sä ker hets -
stu di er na och hur geo-in for ma tion de las mel lan des sa stu di er och de stu di er som bil -
dar under lag för den na MKB.

Det sak nas en be skriv ning av under la get för be räk ning en av ef fekten av land höj -
ning samt havs ni vå fö rän dring un der dels det kor ta per spek ti vet (50–100 år) som är
ak tu ellt här, samt även i ett läng re tids per spek tiv. Det finns be skri vet ett fall med
höjd vat ten yta samt dess utom hög vat ten pga. me te ro lo gis ka för hål lan de. I da gens
ve ten ska pli ga dis kus sion re do vi sas fle ra oli ka fram ti da sce na ri er och för att be döma
be skriv ning en i MKBn mås te man veta vil ken havs ni vå fö rän dring som an vänts som
under lag. Pro gno ser är i och för sig svå ra att göra men frå ges täll ning en mås te åt min -
sto ne klar gö ras.

Alings ås 2010-02-24

Sven Jo nas son Ste fan By dén

Tekn. Dr.
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Granskning 
av grundvattenrelaterade frågor 

i SKB:s preliminära MKB rörande byggnation av 
slutförvar för använt kärnbränsle

för Östhammars kommun

Sven Jonasson och Stefan Bydén
2010-02-12

Preliminär 
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Granskat material

• SKB P-06-249: Slutförvar Forsmark, Simpevarp 
och Laxemar. Inläckage av grundvatten samt 
påverkan på hydrogeologiska och hydrologiska 
förhållanden (oktober 2006).
Granskning har skett av Östhammar kommun angivna sidor.

• SKB R-09-XX: Vattenverksamhet i Forsmark I. 
Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle 
(november 2009)

Allmänt
• Forsmark, Simpevarp och Laxemar har undersökts och 

modellerats på ett liknande men ej helt identiskt vis.

• Perspektivet för bedömningar är på Uppförandeskede 
(ca 7 år), Driftsskede (ca 45 - 50 år) och 
Avvecklingsskede (10-15 år).

• Det långsiktiga perspektivet lämnas därhän i detta 
skede. Rätt eller fel ?

• I rapport SKB R-09-XX saknas referenslista och flera 
referenser tycks inte vare helt klara. Detta försvårar 
granskning. 
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Allmänt II
• I rapport SKB R-09-XX finns kort beskrivning av 

programvaran MOUSE SHE. Motsvarande borde även 
finnas beträffande Darcy Tools. 

• De simuleringar som redovisas beskriver 
grundvattentryck och -nivåer, samt inläckage till 
slutförvar och andra flöden inom det korta 
tidsperspektivet. Detta är ”relativt lätt” att simulera men 
trots detta finns ett antal osäkerheter. 

• Simuleringar av radionukleidtransport i längre 
tidsperspektiv (eller beskrivning av vad som görs/gjorts 
inom detta område) saknas.

Saknas

• Resonemang kring effekt av landhöjning 
samt havsnivåförändring under dels det 
korta perspektivet (50 – 100 år) samt 
dessutom i ett längre tidsperspektiv. 
– Prognoser är svåra att göra men 

frågeställningen måste åtminstone klargöras 
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