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Komplettering II, september 2014 

Med anledning av tidigare framställda kompletteringsönskemål har SKB kompletterat sin 
tillståndsansökan, dels den 2 april 2013 (komplettering I), dels den 28 juni 2013 (komplettering KP).  
 
MMD:s remiss av komplettering I resulterade i önskemål om ytterligare kompletteringar. I bilaga K:9 
till yttrandet över dessa önskemål den 18 november 2013, har SKB åtagit sig att inkomma med 
ytterligare kompletteringar. De kompletteringar som SKB åtagit sig i bilaga K:9 anknyter i stor 
utsträckning till de kompletteringar som SKB lämnade den 2 april 2013. I syfte att främja god 
läsbarhet och spårbarhet har SKB därför valt att nu komplettera ansökan genom att uppdatera de 
tidigare ingivna bilagorna K:2 och K:3, vilka ersätter tidigare ingivna versioner.  
 
Denna bilaga K:2 har utökats med kompletterande information inom tidigare behandlade 
ämnesområden (ver 1.0, 2 april 2013). Dessutom har ett nytt kapitel som behandlar barriärernas 
funktion tillkommit, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark. Tidigare kapitel 10, Frågor 
som rör sådant som inte ingår i sökt verksamhet ligger i denna version (ver 2.0) som kapitel 11.  
 
Ändringar och ny text i detta dokument jämfört med version 1.0, markeras med streck i kanten. Övrig 
text är oförändrad från version 1.0, förutom några små redaktionella ändringar och rättning av stavfel, 
som inte är markerade.  
 
SKB avser att inkomma med ytterligare komplettering i början av 2015. I den kompletteringen 
kommer frågor om mellanlagring i Clab, Clink och nollalternativet att besvaras i uppdaterade 
versioner av K:2 och K:3, detta medför att inga justeringar av texter rörande dessa områden har gjorts i 
denna version av bilaga K:2, förutom avseende lokalisering av Clink (avsnitt 2.3.4 och 2.3.5).  
 
I bilaga K:2 finns hänvisningar till rapporter som inte lämnats in i målet, utan är avsedda att tillföra 
mer information för den intresserade läsaren. Dessa finns tillgängliga via www.skb.se.  
  
Komplettering I (ver 1.0). 

Identifiering och sammanställning av frågeställningar 

Remissinstansernas yttranden har gåtts igenom varvid kompletteringsönskemål och synpunkter har 
identifierats. Vissa centrala frågeställningar tas upp av flera remissinstanser. Dessa behandlas i denna 
bilaga till kompletteringsyttrandet. 

I bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, återfinns samtliga identifierade 
kompletteringsönskemål och synpunkter från respektive remissinstans och SKB:s svar på dessa. 
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Ej behandlade yttranden 

Inkomna yttranden från Sjöfartsverket, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (aktbilaga 109, 130 och 131) innehåller inte några önskemål om kompletteringar och har 
därför inte behandlats vidare. 

Kapitel 3 i yttrandet från kommunfullmäktige i Oskarshamn (aktbilaga 140) ger kommunens 
synpunkter på ansökan enligt kärntekniklagen. Dessa synpunkter tas inte upp i denna bilaga. 

MKG och Milkas har lämnat bilagor till sina yttranden. SKB har tagit del av informationen i 
bilagorna, men inte behandlat dessa vidare. 

SKB har noterat att European Committee on Radiation Risk (ECRR) har inlämnat samma yttrande till 
både mark- och miljödomstolen och SSM. SKB anser att ECRR:s frågor och synpunkter hör hemma i 
prövningen enligt kärntekniklagen. SKB väljer därför att lämna synpunkter inom ramen för SSM:s 
remissförfarande. ECRR:s yttrande behandlas därför inte i denna bilaga. 

SSM har inkommit med ett yttrande (aktbilaga 152) som har följande bilagor: 

1.  Kompletteringsbehov inom granskningsområde slutförvarssystemet (aktbilaga 153). 
2.  Kompletteringsbehov inom granskningsområde inkapslingsanläggningen 

och Clab (Clink) (aktbilaga 154). 
3.  Kompletteringsbehov inom granskningsområde slutförvarsanläggningen (aktbilaga 155). 
4.  Kompletteringsbehov inom granskningsområde långsiktig strålsäkerhet (aktbilaga 156). 
5.  Sändlista för remiss av ansökningar enligt kärntekniklagen. 

Frågeställningarna i aktbilaga 153 och i aktbilaga 154 relaterade till MKB:n behandlas i denna bilaga 
och i bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans. Samtliga kompletteringsönskemål från SSM 
besvaras till SSM inom ramen för prövningen enligt kärntekniklagen, se kompletteringsyttrandet 
(komplettering I, april 2013), avsnitt 2.2, En parallell och delvis överlappande prövning. 

Många av SKB:s svar hänvisar både till i ansökan redan inlämnat material och material som lämnas in 
med denna komplettering. Hänvisningar till SR-Site avser svenska versionen av säkerhets-
redovisningen, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle – 
Huvudrapport från projekt SR-Site, som är en bilaga till ansökan.  
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1 Ansökans omfattning 
Ett antal remissinstanser tar upp omfattningen av ansökan och menar dels att den borde utökas, dels att 
den borde preciseras. Oskarshamns och Östhammars kommuner samt SSM tar upp frågor som har att 
göra med den mängd och de typer av kärnbränsle som ansökan omfattar.  

1.1 Mängden bränsle och annat kärnavfall 

1.1.1 Mängden bränsle 

Bränslemängder och bränsletyper anges i avsnitt 1.3 i toppdokumentet till ansökan. Sammantaget 
omfattar ansökan slutförvaring av cirka 12 000 ton använt kärnbränsle, huvudsakligen det använda 
bränsle som redan lagras eller som beräknas uppkomma från driften av reaktorerna vid de svenska 
kärnkraftverken eller från tidigare verksamhet i Studsvik. Synpunkter och kompletteringskrav som 
framförts gäller bland annat: 
 

• Specifika angivelser av totala mängden bränsle, max tillåtna antal deponerade kapslar, 
inkapslingskapaciteten och deponeringskapaciteten per år. 

• Inverkan av förlängda drifttider för befintliga kärnkraftverk. 
• Inverkan av eventuell tillkomst av nya kärnkraftverk. 

 
SKB vill framhålla att ansökans omfattning är strikt begränsad till det bränsle som finns i dag och det 
som beräknas uppkomma från driften av nu befintliga kärnkraftreaktorer. Angivelsen cirka 12 000 ton 
bedöms enligt SKB täcka in de ofrånkomliga osäkerheterna som finns vad gäller de mängder bränsle 
som kan uppkomma inom ramen för tänkbara framtida driftförhållanden och drifttider för de verk som 
nu finns i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals.  
 
Sedan ansökan lämnades in 2011-03-16 har Vattenfall meddelat (hösten 2012) att investeringar i 
kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals planerades för att höja säkerheten och förlänga drifttiden. 
Utgångspunkten var att drifttiden skulle förlängas till 60 år för reaktorerna i Forsmark samt för 
Ringhals 3 och 4. OKG har under hösten 2013 meddelat SKB att den planerade drifttiden för 
Oskarshamn 1 ska ändras från 60 år till 50 år. Dessa nya planeringsförutsättningar har sedan legat till 
grund för de beräkningar av framtida kostnader för omhändertagande av kärnkraftens radioaktiva 
restprodukter som lämnats till SSM 2014-01-07. Det bör noteras att några beslut om förändrade 
driftstider inte föreligger, utan att de tagna besluten avser planeringsförutsättningar för investeringar. 
Både återstående drifttider och framtida mängd använt bränsle från kärnkraftverken baseras på 
prognoser och kan komma att ändras både uppåt och neråt. 
 
SKB bedömer det som ändamålsenligt att inom ramen för det sökta tillståndet få slutförvara allt det 
använda kärnbränsle som uppkommer från driften av de svenska kärnkraftsreaktorer som finns i dag. 
För att undvika oklarheter vid prövning av ansökan med hänsyn till de osäkerheter som finns avseende 
den framtida mängden använt bränsle, anser SKB det vara mest ändamålsenligt att vid bedömning av 
ansökan och tillståndsgivning utgå från den i ansökan angivna mängden använt bränsle, cirka 12 000 
ton. (Vikten avser mängden uran, och för MOX-bränsle även plutonium, i det obestrålade 
kärnbränslet.) Om det senare skulle uppstå ett behov att lagra en större mängd än den tillståndsgivna, 
avser SKB att pröva en sådan utökad slutförvaring i föreskriven ordning. 

1.1.2 Annat kärnavfall 

SKB har i ansökan yrkat om tillstånd till ”slutförvaring av kärnämne, i huvudsak bestående av använt 
kärnbränsle, och därutöver kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet.” Det kärnavfall som 
avses, utgörs i huvudsak av konstruktionsmaterialet i de bränsleelement där kärnämnet ingår. 
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Bränsleelementen består av kutsar av kärnbränsle (E respektive VI i figur 1-1) som placerats i rör av 
zircalloy. Mellan 60 och 100 rör byggs ihop till ett bränsleelement för BWR-reaktorer (till vänster i 
figur 1-1). Bränsleelementen för PWR-reaktorer (till höger i figur 1-1) är större och innehåller 204 till 
264 element. I PWR-elementen är styrstavarna inbyggda i bränsleelementen medan de är separata för 
BWR-reaktorer. 
 
 

 
 
Figur 1-1. Bränsleelementen för BWR- respektive PWR-reaktorer. 
 
Ett BWR-bränsleelement väger cirka 300 kg varav cirka 175 kg (initialvikt) utgörs av uran. Ett PWR-
element inklusive styrstavar väger cirka 750 kg varav cirka 464 kg (initialvikt) utgörs av uran. För de 
mindre mängder äldre bränsle som förvaras i Clab är proportionerna mellan mängden kärnämne och 
kärnavfall ungefär desamma. 
 
En mindre mängd kärnavfall kommer också att inkapslas tillsammans med de bränslerester från 
verksamheten i Studsvik som avses deponeras i slutförvaret. Dessa bränslerester tillsammans med 
vidhängande kärnavfall placeras i kapslar av PWR-typ och deponeras i slutförvaret. Antalet sådana 
kapslar uppskattas till sju stycken. Allt det kärnavfall som avses deponeras i slutförvaret kommer 
således att vara inkapslat i kopparkapslar. 
 

1.2 Kapacitet för mellanlagring 

Ansökan omfattar också fortsatt tillstånd för lagring av 8 000 ton bränsle i Clab. En del 
remissinstanser har ifrågasatt varför inte SKB redan i nu aktuell ansökan tar upp behovet av utökad 
lagringskapacitet i Clab, eller på annat sätt, eftersom inkapslingsanläggningen och slutförvaret inte 
beräknas kunna vara i drift innan Clab når nuvarande maximalt tillåtna kapacitet.  
 
I dag används kompaktkassetter för delar av bränslet i Clab, vilket medger en tätare packning av 
bränslet. Som framgår av MKB:n avsnitt 5.4 – Nollalternativ, kan kapaciteten i Clab utökas till 10 000 
ton genom att använda kompaktkassetter för allt bränsle. En ökning av lagringskapaciteten i Clab kan 
ske genom en ändring av driftstillståndet enligt kärntekniklagen och ett nytt eller ändrat tillstånd enligt 
miljöbalken samt en utbyggnad av kylkapaciteten. SKB planerar att ansöka om tillstånd för utökad 
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lagringskapacitet i Clab i god tid innan den mängd använt bränsle som behöver mellanlagras når den 
mängd det i dag finns tillstånd för, 8 000 ton. En sådan ansökan får prövas i särskild ordning enligt de 
lagar som gäller vid det tillfälle då detta blir aktuellt. Enligt dagens prognoser beräknas denna mängd 
uppnås cirka år 2023. SKB har även inlett planeringen för de förberedande åtgärder som behövs, 
såsom utbyggnad av kylkedjan och införskaffande av erforderligt antal kompaktkassetter. Se även 
kapitel 4 denna bilaga, Nollalternativ. 
 

1.3 Transporter  

Flera remissinstanser tar upp transporterna som en del av systemet.  
 
SKB instämmer i att transporterna av använt bränsle är en del av KBS-3-systemet. Transporter anses 
som följdföretag som enligt 16 kap 7 § miljöbalken ska beaktas vid tillståndsprövningen och vars 
miljöpåverkan ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen, vilket också görs, se kapitel 8 (Clab) 
och 9 (Clink) i MKB:n. SKB har dessutom tagit fram kompletterande uppgifter om miljöpåverkan av 
transporter mellan Clab/Clink och slutförvarsanläggningen, se avsnitt 5.9 i denna bilaga, 
Sjötransporter av använt kärnbränsle och kärnavfall.  
 
Önskemål framförs också på att transporterna ska tillståndsprövas tillsammans med ansökan för 
inkapslingsanläggningen och slutförvaret.  
 
Transporter är inte knutna till en viss fastighet och tillståndsprövas därför inte enligt miljöbalken.  
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2 Lokalisering 
Flera remissinstanser har ställt frågor kring hur lokaliseringen av lämpliga platser för inkapslings-
anläggningen och slutförvaret har gått till och vilka kriterier som låg till grund för valet av platser. 
 

2.1 Lokalisering av slutförvaret  

2.1.1 Redovisningen av lokaliseringsarbetet 

I MKB:n redovisas lokaliseringsprocessen och de avvägningar och prioriteringar som gjordes i dess 
olika skeden i avsnitt 3.7 och 3.8, Bakgrund – Lokaliseringsarbetet respektive Platsundersökningarna. 
Motiven för att i slutskedet av processen välja Forsmark framför Laxemar sammanfattas i avsnitt 
5.2.3, Sökt verksamhet och alternativ – Motiv till sökt lokalisering. Bedömningar av 
miljökonsekvenserna för det den valda lokaliseringen Forsmark och det övervägda alternativet i 
Laxemar presenteras i avsnitt 10.1 respektive 10.2.  
 
SKB har valt att därutöver ge en utförlig redovisning av lokaliseringsarbetet i en bilaga till ansökan 
(bilaga PV – Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle). Motivet för att tillägna 
lokaliseringen en särskild bilaga är den stora omfattningen på det arbete och underlag som SKB ansett 
relevant att redovisa. Bilaga PV ger en utförlig beskrivning av arbetsgången, de principer och faktorer 
som styrt lokaliseringsarbetet, hur dessa tillämpats i olika skeden, och argumenten för de prioriteringar 
och val som gjorts. Det främsta syftet med bilaga PV är att visa att lokaliseringsregeln i 2 kap 6 § 
miljöbalken är tillgodosedd. Givet den ingående behandlingen i bilaga PV har redovisningen av 
lokaliseringen i bilaga AH – Allmänna hänsynsreglerna, hållits summarisk.  
 
Förstudieskedet, inklusive valet av platser för platsundersökningar, redovisas i bilaga PV, kapitel 4. 
De värderingar av lokaliseringsalternativen som gjordes med avseende på olika faktorer beskrivs där 
särskilt utförligt. Faktorer och metodik som i nästa skede, efter avslutade platsundersökningar, låg till 
grund för jämförelsen mellan Laxemar och Forsmark redovisas i bilaga PV, kapitel 6. Tillämpningen 
av dessa, det vill säga själva jämförelsen och även motiven för att välja Forsmark, presenteras sedan i 
kapitel 7. Jämförande analyser av säkerhetsrelaterade platsegenskaper redovisas dessutom mera 
ingående i en referens till bilaga PV, Comparative analysis of safety related site characteristics (SKB 
TR-10-54). 
 
Sammantaget anser SKB att platsvalsprocessen för slutförvaret är utförligt och tydligt redovisad. 
Fördelningen av underlaget mellan de nämnda dokumenten innebär att den fullständiga 
argumentationen för platsvalet återfinns i bilaga PV, medan strävan med redovisningen i MKB:n 
enligt gängse praxis varit att objektivt beskriva processen och bedömningarna av verksamhetens 
konsekvenser för människor och miljö. Beträffande den specifika frågan om avvägningar mellan olika 
platsvalsfaktorer, särskilt hur strålsäkerhetsrelaterade faktorer har viktats mot industriella och 
samhällsrelaterade faktorer som opinionsläge och lokal acceptans, ges kompletterande kommentarer 
nedan. Vidare kommenteras de synpunkter som SSM för fram beträffande värderingen av det 
lokaliseringsalternativ som under förstudieskedet identifierades i Hultsfreds kommun. Slutligen ges 
några förtydliganden med anledning av SSM:s kommentarer rörande den valda lokaliseringens 
(Forsmarks) lämplighet i förhållande till andra platser.  
 

2.1.2 Avvägningar mellan olika lokaliseringsfaktorer 

Vilka faktorer som beaktats i platsvalsprocessens olika skeden och hur dessa har tillämpats redovisas 
ingående i bilaga PV. En vägledande princip har varit att den plats som väljs ska ge goda 
förutsättningar för att på ett robust sätt åstadkomma ett slutförvar som uppfyller kraven på 
strålsäkerhet. Detta är ett absolut grundkrav som måste vara uppfyllt för att slutförvaringen ska 
komma till stånd. Ett annat grundkrav är att det finns en politisk och allmän acceptans för etableringen 
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i den berörda kommunen och bland närboende, eftersom projektet annars inte kan genomföras i 
praktiken. Dessa båda grundkrav måste alltså var för sig vara uppfyllda och kan inte bli föremål för 
någon inbördes viktning. Detsamma gäller vissa industriella faktorer, om man däri inkluderar 
exempelvis möjligheter att överhuvudtaget få tillträde till den aktuella platsen. I övrigt är de 
industriella förutsättningarna mera av karaktären för- och nackdelar, som kan beaktas först om 
grundkraven bedöms uppfyllda.  
 
De platsberoende lokaliseringsfaktorer som påverkar strålsäkerheten är i huvudsak kopplade till 
förhållanden i berggrunden som har avgörande betydelse för att uppnå säkerhet på lång sikt, efter 
förslutning av förvaret. Värderingar, av i vilken utsträckning studerade lokaliseringsalternativ 
uppfyller de krav och önskemål som gäller för dessa faktorer, har gjorts i lokaliseringsprocessens olika 
skeden. Inför valet av platser för platsundersökningar identifierade SKB totalt åtta 
lokaliseringsalternativ, däribland ett område i Hultsfreds kommun, som alla bedömdes ha goda 
förutsättningar att uppfylla kraven för ett slutförvar (se bilaga PV, kapitel 4). De bedömningar som i 
det skedet kunde göras av faktorer kopplade till bergets egenskaper var preliminära, eftersom det med 
få undantag inte hade gjorts några borrhålsundersökningar på de aktuella platserna och data från 
förvarsdjup således saknades. De kvarstående osäkerheterna beträffande bergförhållandena var 
huvudskälet till att SKB:s förslag till program för fortsatta studier (inklusive platsundersökningar) 
innefattade alternativ som bidrog till att behålla en god bredd med avseende på de geologiska miljöer 
som urvalsunderlaget representerade. 
 
Faktorer och metodik som i nästa skede, efter avslutade platsundersökningar, låg till grund för 
jämförelsen mellan Laxemar och Forsmark redovisas i bilaga PV, kapitel 6. I detta läge hade 
fullständiga platsundersökningar genomförts på båda platserna, så att jämförelsen kunde baseras på ett 
gediget och allsidigt underlag (se MKB:n kapitel 7 och 10).  
 

2.1.3 Jämförelsen mellan Forsmark och Laxemar, valet av Forsmark  

Jämförelsen mellan Forsmark och Laxemar och motiven för att välja Forsmark redovisas i bilaga PV, 
kapitel 7. De jämförande analyser av säkerhetsrelaterade platsegenskaper som gjordes redovisas 
dessutom mera ingående i en referens, Comparative analysis of safety related site characteristics (SKB 
TR-10-54). Den strategi som SKB lade fast för valet formulerades i följande två punkter (se bilaga PV 
sidan 4):  
 
1.  Den plats väljs som ger bäst förutsättningar för att säkerhet på lång sikt ska uppnås i praktiken. 
2.  Om det inte går att se någon avgörande skillnad i förutsättningarna för att uppnå långsiktig 

säkerhet så väljs den plats som ur övriga aspekter är mest lämplig för att genomföra 
slutförvarsprojektet. 

 
Denna strategi tillämpades, varvid den första punkten fällde avgörandet till Forsmarks fördel. Valet 
innebär inte att Laxemar bedömts vara en olämplig lokalisering, men väl att Forsmark bedömts ge 
klart bättre förutsättningar att uppnå säkerhet på lång sikt än Laxemar. De enskilda faktorer som bidrar 
mest till Forsmarks fördelar är lägre frekvens av och genomsläpplighet i vattenförande sprickor. Dessa 
skillnader ger tydliga utslag i de jämförande säkerhetsbedömningarna som redovisas i SKB TR-10-54. 
I de bedömningar som görs har kunskap om till exempel kopparkorrosion och buffertens funktion 
vägts in. De industriella förutsättningarna för att etablera och driva slutförvaret på ett bra sätt bedöms 
vara mycket goda för båda platserna. De skillnader som finns kan inte tillmätas någon avgörande 
betydelse för platsvalet. Detsamma gäller för miljöpåverkan. 
 

2.1.4 Forsmark som plats för ett slutförvar och jämförelse med andra platser 

SKB har kunnat visa att Forsmark är en lämplig plats med hänsyn till ändamålet med slutförvaret, det 
vill säga en långsiktigt säker slutförvaring av använt kärnbränsle, och att detta ändamål kan uppnås 
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med mycket begränsade intrång och olägenheter. I kravet på minsta intrång och olägenhet ligger också 
att det inte ska finnas någon annan plats som vid jämförelse ger uppenbart bättre förutsättningar, som 
är tillgänglig och som kan tas i anspråk med rimliga insatser. SKB noterar SSM:s resonemang om 
valet av Forsmark i relation till miljöbalkens lokaliseringsprincip. Vidare har SSM kommenterat på 
SKB:s slutsats (bilaga PV, sidorna 99–100) att det inte finns någon uppenbart bättre plats (än den 
valda) som är tillgänglig med insatser som är skäliga i förhållande till vad som skulle kunna uppnås. 
Kommentaren gäller att SKB:s slutsats inte kvantifieras. 
 
I bilaga PV kapitel 8, och mera utförligt i referensen Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ 
jämförelse av Forsmark med referensområden (SKB R-10-63), redovisas en jämförelse av 
säkerhetsrelaterade platsegenskaper mellan Forsmark och andra platser som undersökts av SKB 
(referensområden). Analysen av den långsiktiga säkerheten visar att bergets vattengenomsläpplighet 
(få vattenförande sprickor) är en av de viktigaste egenskaperna och av avgörande betydelse för den 
radiologiska risken. I figur 8-4 i bilaga PV presenteras en kvantitativ jämförelse av vattengenom-
släpplighetens fördelning på de undersökta platserna. Forsmark visar i denna jämförelse mycket goda 
säkerhetsmässiga egenskaper, samtidigt som det finns områden med likartade hydrauliska egenskaper.  
 
Forsmark ger därutöver mycket gynnsamma lokaliseringsförutsättningar ur en rad andra aspekter. 
Detta gäller även i relation till andra platser med vilka jämförelser har kunnat göras under 
lokaliseringsprocessens gång. Vidare framgår av redovisningen i bilaga PV att SKB inte utesluter att 
det kan finnas platser som totalt sett ger jämförbara förutsättningar för långsiktigt säker förvaring, som 
den valda. Det är dock enligt SKB:s uppfattning tveksamt om det skulle gå att identifiera någon plats 
med tydligt verifierbara fördelar (relativt den valda) ens om sökandet kunde bedrivas utan ekonomiska 
eller politiska begränsningar. Det är därför inte heller möjligt att närmare kvantifiera de insatser som 
skulle krävas. Vad som dock kan sägas är att ett program ägnat att söka en sådan plats, i den mån det 
vore politiskt realiserbart, skulle försena det svenska kärnbränsleprogrammet med flera decennier och 
kräva mycket stora resurser. Dessa insatser kan enligt SKB:s mening inte motiveras i relation till vad 
som eventuellt skulle kunna uppnås.  
 

2.1.5 Lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra inlandslägen 

Möjligheten att platser i inlandslägen skulle kunna ge säkerhetsmässiga fördelar i relation till kustnära 
lägen har återkommande diskuterats i samband med lokaliseringen av slutförvaret. Mer specifikt har 
diskussionen gällt huruvida ett förvarsläge i inlandet kan resultera i långa strömningsvägar/-tider för 
grundvatten (regional grundvattenströmning) med åtföljande säkerhetsmässiga fördelar i form av 
bättre förutsättningar för fördröjning av radionuklider. Vidare finns det anledning att förvänta sig låga 
salthalter hos grundvattnet (sött grundvatten) i inlandslägen, särskilt på platser belägna ovanför högsta 
kustlinjen. Den fråga som har ställts är om detta kan ge fördelar i form av undanröjda risker för 
salthalter höga nog att påverka de tekniska barriärerna negativt.  
 
SKB:s program för platsundersökningsskedet presenterades år 2000 i kompletteringen till Fud-
program 1998 (den så kallade Fud-K-rapporten). I sitt yttrande till regeringen över programmet 
framförde dåvarande SKI bland annat bedömningarna, att det av SKB framtagna urvalsunderlaget var 
tillräckligt, att de platser som valts för platsundersökningar hade förutsättningar att uppfylla kraven 
samt att ”SKB inte bör utesluta Hultsfred från platsvalet förrän frågor rörande 
inströmning/utströmning och djup till salt grundvatten utretts vidare” (SKI Rapport 01:20). Dessa 
bedömningar refererades senare i regeringens beslut avseende Fud-kompletteringen. Efter 
regeringsbeslutet 2001 gick SKB vidare med förberedelser för platsundersökningar i enlighet med de 
planer som redovisats i Fud-K-rapporten. I enlighet med regeringsbeslutet kompletterades programmet 
med ytterligare utredningar avseende regional grundvattenströmning och vattnets salthalt. Mot 
bakgrund av de resultat som sammanfattas nedan har SKB inte funnit det motiverat att inleda 
platsundersökningar i Hultsfreds kommun. 
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De strömningsrelaterade frågor som avsågs gällde i huvudsak huruvida platsens läge i inlandet kunde 
resultera i långa strömningsvägar/-tider för grundvatten (regional grundvattenströmning) med 
åtföljande säkerhetsmässiga fördelar (relativt kustnära lägen) i form av bättre förutsättningar för 
fördröjning av radionuklider. Vidare fanns det anledning att förvänta sig låga salthalter hos 
grundvattnet (sött grundvatten), eftersom platsen är belägen ovanför högsta kustlinjen. Den fråga som 
då ställdes var om detta kunde ge fördelar i form av undanröjda risker för salthalter höga nog att 
påverka de tekniska barriärerna negativt.  
 
SKB utredde dessa frågor inför valet av platser för platsundersökningar, med slutsatsen att platsers 
lämplighet avgjordes av lokala förhållanden, inte av läget relativt kusten. Såväl SSM som andra 
intressenter har framfört synpunkter på detta och efterfrågat tydligare underlag för SKB:s slutsatser. 
Under och efter platsundersökningsskedet har SKB därför gjort omfattande modellanalyser för att 
studera frågorna mera ingående. Referenser till dessa arbeten, sammanfattande resultat, samt 
synpunkter från de granskningar som i olika skeden redovisats av myndigheterna, sammanfattas i 
bilaga PV sidorna 95–96. De slutsatser om strömningsförhållanden för grundvatten som SKB har 
dragit av de arbeten som gjorts redovisas på sidan 97 och formuleras där som följer: SKB:s samlade 
slutsats är att det inte går att påvisa någon systematisk skillnad mellan kust- respektive inlandslägen 
vad gäller förekomsten av gynnsamma strömningsförhållanden. De kompletterande analyser som 
redovisats [...] har inte ändrat på denna uppfattning. Huvudskälet är att undersökningar och analyser 
har visat att lokala förhållanden, främst berggrundens vattengenomsläpplighet, är avgörande för om 
en plats är lämplig för ett slutförvar, med avseende på grundvattenströmning. Platsundersökningarna 
i Laxemar och Forsmark har befäst denna uppfattning. Detta hindrar inte att grundvattenströmningen 
från ett förvarsläge kan innefatta regionala komponenter som kännetecknas av långa och långsamma 
strömningsvägar. Det bedöms dock inte vara möjligt att med rimliga insatser verifiera sådana 
förhållanden, med tillräcklig tillförlitlighet för att de ska kunna tillskrivas någon säkerhetsfunktion för 
ett slutförvar. 
 
Beträffande grundvattnets salthalt är SKB:s uppfattning att de salthalter som konstaterats i kustnära 
lägen, inklusive Laxemar och Forsmark, inte är så höga att funktionen hos de tekniska barriärerna 
riskerar att påverkas negativt. De frågetecken som kan finnas gäller snarare om halterna i andra 
geografiska lägen kan bli för låga med avseende på potentialen för bufferterosion. I bilaga PV, sidan 
98 värderas vidare betydelsen av grundvattnets salthalt och övriga kemiska sammansättning: 
Salthalterna i Forsmark, liksom på övriga kustnära platser, bedöms vara tillräckligt höga för att 
undvika bufferterosion. Områden i inlandet har väsentligt lägre salthalter och där kan det finnas 
platser där salthalten redan idag är för låg för att säkerställa buffertens stabilitet. För övriga 
grundvattenkemiska förhållanden av betydelse, som sulfidhalt, pH eller buffertkapacitet, saknas 
tillförlitliga data från andra platser än Forsmark och Laxemar för att kunna göra meningsfulla 
jämförelser. Den sammantagna slutsatsen är därmed att det inte finns någon undersökt plats som i 
något avseende som kan kontrolleras uppvisar en avgjort mera gynnsam situation än Forsmark vad 
avser grundvattenkemiska förhållanden. 
 
SSM har dessutom önskat en komplettering av SKB:s skäl för att välja bort det så kallade 
Hultfredsområdet och en strålsäkerhetsmässig värdering av området (SSM2011-2426-142). Det 
område som SSM benämner ”Hultsfredsområdet” är beläget i den västra delen av Oskarshamns 
kommun, se figur 2-1. Närmaste större ort är Kristdala. Området benämns som ”utvalt område” i 
rapporten Storregional grundvattenmodellering – en känslighetsstudie av några konceptuella 
beskrivningar och förenklingar (SKB R-10-43). I rapporten finns 198 gynnsamma ”förvarsområden” 
presenterade (figur 10-1), baserat på en tidigare studie (SKB R-06-64). Områdena är ett urval från 
cirka 6 000 teoretiska förvarsområden med en yta av vardera en kvadratkilometer. De 198 
”förvarsområdena” uppfyller kriterierna längsta flödestiderna, minsta flödena och längsta 
flödesvägarna. Dessa kriterier har valts då de tillsammans anses representera gynnsamma förhållanden 
avseende fördröjning i geosfären. De valda parametrarna ger ett kvalitativt mått på det som enligt SR-
Site (avsnitt 8.3 och 8.4) representerar gynnsamma hydrologiska och transportrelaterade förhållanden, 
nämligen högt flödesrelaterat flödesmotstånd (proportionellt mot kvoten mellan flödesvägens längd 
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och flödet) och lågt flöde vid deponeringshålet. De gynnsamma ”förvarsområden” som identifierats i 
Oskarshamns och Hultsfreds kommuner finns redovisade i figur 2-1.  
 

 

Figur 2-1. Läge av ”Utvalt område” och lägen av ”förvarsområden” baserat på regional 
flödesmodellering enligt (SKB R-10-43). Figuren visar även fältkontrollerade områden under 
förstudien av Hultsfreds kommun (SKB Förstudie Hultsfred, Slutrapport). Området ”Hultsfred östra” 
(i figuren Östra området) prioriterades för eventuella platsundersökningar baserat på en samlad 
bedömning inkluderande samtliga lokaliseringsfaktorer. Observera att den geologiska informationen i 
figuren (något förenklad från de geologiska kartor som finns från förstudierna i Oskarshamn och 
Hultsfred) är baserad på underlag i skalintervallet 1:250 000 till 1:50 000 och som presenterats på 
kartor i skala 1:100 000, medan det geologiska underlaget till (SKB R-10-43) är baserad på en karta 
(databas) över Fennoskandiska skölden i skala 1:2 000 000.  
  
Det mest gynnsamma området i rapporten SKB R-10-43, det utvalda ”Hultsfredsområdet”, användes i 
rapporten som underlag för en jämförelse med Laxemarområdet. Jämförelsen visar framför allt att 
flödestiderna är betydligt längre för det utvalda området, men även att området har större andel långa 
flödesvägar och lägre grundvattenflöde. Den förklaring som ges till de längre flödestiderna är 
(figurtext till figur S-8 i (SKB R-10-43)): 

Den dominerande bergarten i det utvalda området är gabbro med en genomsnittlig genomsläpplighet 
som är cirka en tiopotens lägre än omgivande bergarts, dvs Smålands-Värmlandsgraniternas. Vidare 
är de regionalt styrande gradienterna vid det utvalda området relativt omgivningen lägre. Detta 
förklarar det utvalda områdets, i ett regionalt perspektiv, generellt och relativt sett längre 
genombrottstider. 
 
Generellt menar SKB att vid värdering av hydrauliska egenskaper och förhållanden för ett potentiellt 
förvarsområde, bör hydraulisk konduktivitet i förvarets närområde tillmätas störst betydelse. Detta 
eftersom denna egenskap har stor betydelse i säkerhetsanalysen och är en egenskap som direkt kan 
mätas vid en platsundersökning. I det lokala området kring ett potentiellt förvar är även långa 
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flödestider och långa flödesvägar betydelsefulla och kan till stor del underbyggas av platsdata, 
inkluderande borrhålsdata. Mindre betydelse, dock inte oväsentlig, bör tillmätas regional 
flödesmodellering på grund av de osäkerheter som är förknippade med sådan modellering.  
Mer specifikt avseende det utvalda området sägs följande avseende berggrunden i (SKB R-10-43): 

Det utvalda området är placerat i den litologiska enheten No. 757.... Detta är eventuellt ett problem 
eftersom denna bergart (gabbro, delvis ultrabasisk diorit, amfibolit) kanske inte uppfyller alla 
kriterier för en bergart som är lämplig för ett förvar av kärnavfall. Utifrån ett hydrauliskt perspektiv 
är det dock troligen det bästa området inom det storregionala området, … Att den lokala bergarten 
eventuellt inte uppfyller alla kriterier understryker betydelsen av de lokala egenskaperna som inte är 
kända i det storregionala perspektivet. 
 
Vid en jämförelse mellan det utvalda området och Laxemar kan konstateras att olika värden har 
ansatts på hydraulisk konduktivitet för berggrunden i respektive område. Djupavtagandet har antagits 
vara lika. Det utvalda området består av gabbro för vilken en hydraulisk konduktivitet av 2,6·10-8 m/s 
har antagits baserat på brunnsdata för denna bergart i det regionala området. För Laxemarområdet, 
som består av olika typer av smålandsgranit har en hydraulisk konduktivitet av 1,6·10-7 m/s använts, 
baserat på uppmätta värden från borrhål i Laxemar. Som nämns ovan blir skillnaden i hydraulisk 
konduktivitet därmed ungefär en storleksordning, vilket torde förklara motsvarande skillnad i 
grundvattenflöde mellan de två områdena vid den regionala flödesmodelleringen. Skillnaden i 
hydraulisk konduktivitet mellan områdena bidrar också till skillnaden i modellerade flödestider även 
om skillnaden i topografi också har betydelse. 
 
Skillnaderna i hydraulisk konduktivitet mellan gabbro och granit har varit kända sedan lång tid. Bland 
annat av detta skäl gjordes tidigt studier om gabbro kunde vara särskilt lämplig bergart att förlägga ett 
slutförvar i. En sammanfattning av dessa studier finns i rapporten Gabbro as a host rock for a nuclear 
waste repository (SKB TR-92-25). Slutsatsen var att det finns potentiella fördelar avseende 
hydrologiska och kemiska faktorer men att andra faktorer talade mot gabbro. Bland annat visade det 
sig vara svårt att finna kroppar av gabbro som var tilläckligt stora för att rymma ett slutförvar. I 
rapporten argumenteras för att möjliga kroppar av gabbro behöver ha en utbredning på åtminstone 11–
15 kvadratkilometer för att det ska vara sannolikt att de har ett djupgående på 1 000 meter (dubbla 
förvarsdjupet). I praktiken kan kroppen behöva vara större för att kunna anpassa ett eventuellt 
slutförvar till platsspecifika faktorer som geometrisk form, förekomst av sprickzoner, gångbergarter 
mm. En annan faktor som behöver beaktas i detta sammanhang är den låga termiska konduktiviteten 
för gabbro som medför att ett förvar blir större i gabbro jämfört med granit. Vid värdering av en plats 
behöver man även beakta att gabbro har en högre malmpotential jämfört med granit, vilket i detta 
sammanhang är mindre önskvärt. 
 
Under förstudien av Oskarshamns kommun gjordes sammanställningar av befintliga geovetenskapliga 
data. I rapporten som behandlar bland annat bergarter (SKB R-98-56) finns en berggrundskarta (figur 
6-1) som täcker hela kommunen. Baserat på kartan kan konstateras att förekomsterna av diorit och 
gabbro i det utvalda området (sydväst om Kristdala) är små och oregelbundna och knappast av den 
storleken att de skulle rymma ett förvar.  
 
I samma rapport gjorde SGU en värdering av vilka områden som av olika skäl bedöms som mindre 
intressanta eller helt olämpliga som potentiella förvarsområden. Det utvalda så kallade 
”Hultsfredsområdet” ligger i ett större område som bedömdes som mindre intressant. Skälen till detta 
var (SKB R-98-56, sid 96): 

Ett område från trakten av Oskarshamns flygplats, västerut via området mellan Björnhult och 
Kristdala och vidare mot VNV till kommungränsen. I detta område uppträder omväxlande granit, 
diorit och gabbro. Området måste därmed utifrån befintlig information betraktas som inhomogent. 
Här ligger också impaktstrukturen Hummeln. Eftersom området är tämligen översiktligt karterat och 
de aktuella bergarterna inte generellt sett är olämpliga ur förvarssynpunkt kan det inte uteslutas att 
homogena bergvolymer av tillräcklig storlek skulle kunna finnas. För att utröna detta krävs en mer 
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detaljerad kartläggning av områdets berggrund. På grundval av befintlig information bedöms dock 
området som mindre intressant.  
 
SKB:s slutsats är att även om det utvalda området skulle kunna vara gynnsamt som förvarsområde ur 
aspekten regionalt grundvattenflöde, är det förmodligen ogynnsamt när bedömningen inkluderar andra 
geologiska faktorer.  
 
Under förstudien av Hultsfred (SKB Förstudie Hultsfred, Slutrapport) blev två större granitområden 
prioriterade för fältkontroller, se figur 2-1. Det område (Hultsfred östra) som prioriterades för 
eventuella platsundersökningar blev inte ett av de områden som SKB föreslog för platsundersökningar 
i den så kallade Fud-K-rapporten. Vid val av områden för platsundersökningar konstaterade SKB att 
det inte var möjligt att rangordna mellan lokaliseringsalternativen ur bedömningsgrunden långsiktig 
säkerhet eftersom data saknades från förvarsdjup. Med tanke på den osäkerhet som fanns ville SKB 
försäkra sig om att det fanns en geologisk bredd bland de områden som valdes. Då området ”Hultsfred 
östra” består av liknande berggrund (smålandsgranit) som alternativen i Oskarshamn, varav Simpevarp 
bedömdes ha tydliga fördelar ur etablerings- och samhällssynpunkt, menade SKB att tillföra 
”Hultsfred östra” skulle inte erbjuda några uppenbara fördelar ur aspekten geologisk bredd.  
 
Inte heller den regionala grundvattenflödesmodelleringen visar på uppenbara fördelar då inget av de 
198 områden som identifierats som gynnsamma ”förvarsområden” från flödesmodelleringen är 
belägna inom området ”Hultsfred östra” och endast ett inom ”Hultsfred västra” (i figuren Västra 
området), se figur 2-1. Detta beror huvudsakligen på att lågpermeabla bergarter var en av flera faktorer 
som var styrande för identifiering av gynnsamma områden ur aspekten regionalt grundvattenflöde. 
 
SSM vill även att SKB värderar betydelsen av skillnaderna i grundvattnets salthalt mellan det utvalda 
området i förhållande till Laxemarområdet. Eftersom data om salthalten saknas från det utvalda 
området är det svårt att göra en värdering, men med ett läge över högsta kustlinjen kan det inte 
uteslutas att grundvattnet på förvarsdjup kan ha låg jonstyrka (sött grundvatten). Baserat på den 
senaste säkerhetsanalysen (SR-Site) betraktar SKB i dag inte sådant vatten som gynnsamt för ett 
slutförvar eftersom grundvatten med låg jonstyrka ökar risken för bentoniterosion. Samtidigt är detta 
en risk bland andra som behöver bedömas i en säkerhetsanalys där alla platsspecifika faktorer av 
betydelse för säkerheten värderas i en samlad analys. 
 
SKB:s slutsats av redovisningen ovan är således att vare sig det så kallade ”Hultsfredsområdet” (”det 
mest gynnsamma” i SKB R-10-43) beläget i nordvästra delen av Oskarshamns kommun eller de 
identifierade områdena i Hultsfreds kommun, erbjuder några uppenbara strålsäkerhetsmässiga fördelar 
jämfört med Laxemar. 
 
Sammantaget kan SKB inte se att det framkommit något som tyder på att inlandslägen, inklusive de 
diskuterade områdena i Hultsfred, skulle ge några verifierbara fördelar i förhållande till kustnära 
lägen.  
 

2.2 Mineralförekomster i Forsmarksområdet  

Östhammars kommun, Oss, MKG och SSM tar upp frågan om det finns mineralförekomster eller 
förekomster av sällsynta jordartsmetaller (REM) i närheten av Forsmark och hur det i så fall påverkar 
Forsmark som lämplig plats för slutförvaret. 
 
Forsmarksområdet ligger i en nordostlig utlöpare av Bergslagens malmprovins och har, sett i regional 
skala, en betydande andel av berggrunden malmpotential. SKB har därför gjort särskilda insatser för 
att utreda vilka mineraliseringar som finns i Forsmarksområdet och i vad mån dessa kan tänkas bli av 
intresse för exploatering (se The potential for ore and industrial minerals in the Forsmark area, SKB 
R-04-18). Data har hämtats från både egna undersökningar (förstudien och platsundersökningen) och 



 1382754 - Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen 

Öppen 2.0 Godkänt 15 (116) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

andra källor. Bedömningar av eventuella konsekvenser av exploatering med avseende på slutförvaret 
har gjorts inom ramen för SR-Site. Sammantaget anser SKB att frågan om Forsmarksområdets 
malmpotential och dess betydelse för slutförvaret är väl genomlyst. 
  

2.2.1 Malmpotential i närområdet 

Platsundersökningen har visat att den så kallade tektoniska lins som utgör förvarsberget i Forsmark 
består av bergarter som helt saknar malmpotential. Den kunskap som finns om linsens geometriska 
utbredning visar att avsaknaden av malmpotential gäller ner till åtminstone 1 000 meters djup, troligen 
betydligt djupare. Mineraliseringar som skulle kunna bli föremål för exploatering i direkt anslutning 
till förvaret kan därmed enligt SKB:s uppfattning uteslutas.  
 
Den malmpotential som finns i Forsmarksområdet gäller främst järnmineraliseringar som är knutna till 
stråk av felsiska till intermediära metavulkaniter. Ett sådant stråk löper i nordväst-sydostlig riktning, 
1–2 kilometer sydväst om den tektoniska linsens sydvästra gräns (se till exempel figur 5-2 i Site 
description of Forsmark at completion of the site investigation phase – SDM-Site Forsmark, SKB TR-
08-05). Inom detta stråk finns järnmineraliseringar av skarntyp dokumenterade, varav en del har varit 
föremål för småskalig gruvbrytning i äldre tid. Geofysiska mätningar har visat på lokala anomalier 
som tolkats som liknande mineraliseringar. Den geologiska miljön i området har likheter med den som 
hyser malmerna i Dannemora, men mineraliseringarna är genomgående alldeles för små för att vara 
ekonomiskt intressanta med dagens mått mätt. Fyndigheterna i Dannemora är av en helt annan 
storleksordning. Både geologisk dokumentation och tolkningar av geofysiska mätningar indikerar att 
järnmineraliseringarna i det malmpotentiella stråket är brantstående, ofta skivformade och stupar 
brant, i regel mot sydväst (det vill säga bort från kandidatområdet för slutförvaret). Djupgåendet är 
svårt att bedöma. De förenklade modeller som i några fall kunnat göras på basis av geofysisk 
information indikerar djup i storleksordningen 100–300 meter. Det är också möjligt att det inom det 
malmpotentiella stråket finns liknande mineraliseringar som inte är daggående och som även ligger för 
djupt för att kunna detekteras med geofysiska metoder.  
  
I det havstäckta området norr och nordost om förvarsområdet påvisade platsundersökningen ett 
liknande bergartsstråk, huvudsakligen bestående av felsisk till intermediär metavulkanit och 
metagranodiorit, benämnt RFM021 i den platsbeskrivande modellen (se TR-08-05, sidan 396). Detta 
stråk utgör en geologisk miljö som skulle kunna hysa järnmineraliseringar. Eventuella ytnära 
järnmineraliseringar, av sådan storleksordning att de kan bli av ekonomiskt intresse, skulle dock med 
säkerhet ha avspeglats i data från de geofysiska mätningar som gjorts. Undersökningarna i området har 
innefattat geologisk kartering av tillgängliga öar samt geofysiska mätningar. Vidare finns omfattande 
information från SFR, både själva anläggningen och dess planerade utbyggnad, som delvis ligger inom 
den aktuella bergdomänen. Det finns inget i det samlade dataunderlaget från området som indikerar 
några mineraliseringar som är eller bedöms kunna bli av ekonomiskt intresse.  
 
Det kan ändå inte helt uteslutas att mineraliseringar förekommer på större djup inom det nämnda 
bergartsstråket (RFM021), eftersom tillgängliga geofysiska undersökningsmetoder har begränsad 
räckvidd mot djupet. Enda sättet att undersöka detta närmare är att göra omfattande borrningar i 
området. SKB anser av flera skäl att sådana undersökningar inte är motiverade. Det är för det första 
svårt att se att eventuella mineraliseringar, på stort djup och av de typer som är tänkbara, skulle bli 
intressanta för utvinning ens i en avlägsen framtid. För det andra, och för SKB avgörande, är att 
stråket med berggrund som kan ha malmpotential ligger utanför (nordost om) den geologiska 
formation (tektoniska lins) som utgör förvarsberget.  
 
Betydelsen av dessa konstaterade och möjliga mineraliseringar diskuteras i SR-Site, avsnitt 14.2.7, 
Utvärdering av en gruva i närheten av förvarsplatsen vid Forsmark. Bedömningen är att avstånden 
mellan slutförvaret och eventuella mineraliseringar, i kombination med förvarsbergets egenskaper, 
innebär att en framtida exploatering av sådana mineraliseringar inte bedöms kunna störa, eller störas 
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av ett slutförvar med planerad placering och utformning. Detta gäller även i ett tidsperspektiv där 
pågående landhöjning förvandlat det nu havstäckta området till land och oavsett djup till 
mineraliseringarna. 
 

2.2.2 Sällsynta jordartsmetaller – REM 

Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Metals – REM, eller mera generellt Rare Earth Elements – 
REE) förekommer i ett stort antal mineral i skilda geologiska miljöer. De har många 
tillämpningsområden i högteknologiska produkter och konsumtionen i världen ökar starkt. REE 
produceras i flera länder. Kina är den dominerande aktören, mätt i både produktion och konsumtion.  
 
I Bergslagen, som norra Uppland geologiskt sett tillhör, har REE-mineraliseringar påvisats associerat 
med järnmalmer av skarn- och apatittyp samt i vissa pegmatiter. Någon kommersiell utvinning har inte 
förekommit i senare tid. REE-mineraliseringar associerade med skarn- eller apatitjärnmalmer är inte 
kända från norra Uppland. I fallet Forsmark kan dessa typer av REE-mineraliseringar uteslutas, 
eftersom inga sådana järnmineraliseringar finns inom den geologiska formation (den tektoniska linsen) 
som är aktuell för slutförvaret. De REE-mineraliseringar som förekommer i pegmatiter i regionen 
bedöms generellt sakna ekonomiskt intresse därför att totalhalterna är låga och volymerna små. 
 
De studier av malmpotential i Forsmarksområdet som gjordes inför och under platsundersökningen 
inkluderade inte REE. På SKB:s uppdrag har därför en kompletterande studie gjorts av REE i 
Forsmark. Studien omfattar både en översikt av befintligt underlag om REE – generellt och lokalt - 
och analyser av data från borrkärnor, bergyteprover och jordprover från platsundersökningen i 
Forsmark. Materialet från platsundersökningen omfattade 291 analyser av sprickfyllnader och 
bergprover från borrkärnor. Av dessa uppvisade ett tjugotal REE-värden (totalhalter) som i någon 
mening kan sägas vara förhöjda. De flesta var hämtade från sprickfyllnader. Generellt noterades att 
prover med förhöjda halter var relaterade till deformationszoner i granitoider, vanligtvis i anslutning 
till pegmatiter. I några enstaka fall konstaterades förhöjda halter även hos prover av bergarten 
granodiorit, utan synbar koppling till sprickfyllnader. Även prover tagna från bergytan och jordtäcket i 
Forsmarksområdet analyserades. Jordproverna uppvisade i några fall förhöjda halter, medan detta inte 
var fallet för proverna tagna från bergytan.  
 
Sammantaget finns det enligt SKB:s uppfattning inget som tyder på att Forsmarksområdet skulle hysa 
REE-mineraliseringar som är eller skulle kunna bli intressanta för exploatering. De lokalt förhöjda 
REE-halter som noterats tycks i allt väsentligt vara kopplade till sprickfyllnader och pegmatitgångar, 
enligt ett mönster som är känt från andra undersökningar. Att dessa lokala anomalier observerats 
bedöms vara en konsekvens av att så detaljerade undersökningar gjorts i området, snarare än att 
förekomsten av REE i sig skulle avvika från vad som gäller även för andra, inte undersökta områden i 
regionen. 
 

2.2.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis anser SKB att frågan om Forsmarksområdets malmpotential är väl utredd. Den 
kunskap som finns ger underlag för slutsatsen att kravet på avsaknad av malmpotential är uppfyllt för 
ett slutförvar i Forsmark. Grundförutsättningen för detta är att den väl avgränsade geologiska 
formationen där förvaret placeras – den tektoniska linsen – består av bergarter som helt saknar 
malmpotential. 
 

2.3 Lokalisering av Clink  

SKB:s motiv för sökt lokalisering och utformning av inkapslingsanläggningen redovisas i MKB:n, 
avsnitt 5.2.2. Det valda alternativet, det vill säga en inkapslingsanläggning vid Simpevarp, integrerad 
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med Clab och benämnd Clink, presenteras i MKB:n, avsnitt 9.1. Det övervägda alternativet, en 
fristående inkapslingsanläggning i Forsmark benämnd Frink, redovisas i MKB:n avsnitt 9.2. En 
sammanfattande jämförelse av alternativen med avseende på effekter och konsekvenser ges i avsnitt 
9.3 och tabell 9.9. Viktiga slutsatser vad gäller strålning och utsläpp av radioaktiva ämnen är att 
gränsvärden för doser underskrids med bred marginal och att de aktivitetsnivåer som inkapslings-
anläggningen bidrar med till omgivningen är närmast försumbara. Detta gäller både det valda 
alternativet Clink och det övervägda alternativet Frink.  
  
I det följande rekapituleras huvuddragen i lokaliseringsprocessen för inkapslingsanläggningen. Vidare 
jämförs och kommenteras hanteringsgången för använt kärnbränsle, transportaspekter samt 
konsekvenserna för Clab, för de två lokaliseringsalternativen Clink och Frink.  
 

2.3.1 Lokaliseringsprocessen för inkapslingsanläggningen 

Miljöbalkens lokaliseringsprincip (2 kap 6 §) anger att för en verksamhet som tar i anspråk mark- eller 
vattenområde ska en plats väljas som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Kraven på minsta intrång och olägenhet 
kan enligt andra bestämmelser i miljöbalken jämkas om det är orimligt att uppfylla dem. 
Lagkonstruktionen kan beskrivas som ett långtgående allmänt krav balanserat av en regel som öppnar 
för skälighetsbedömning från fall till fall. 
 
Vid bedömningen av om en plats är lämplig ska kapitel 3 och 4 i miljöbalken tillämpas. Dessa kapitel 
behandlar grundläggande och särskilda bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. 
En konsekvens av bestämmelserna är att riksintressen ska vägas mot varandra i varje enskilt fall samt 
att en lokalisering inte får innebära att ett riksintresse skadas allvarligt. En annan konsekvens är att 
längs stora delar av landets kuststräcka får lokaliseringar av den typ som inkapslingsanläggningen 
utgör bara komma till stånd på platser som redan är föremål för omfattande industriverksamhet. 
 
Till det yttre ställer inkapslingsanläggningen inga långtgående krav på de allmänna förutsättningarna 
på den plats där anläggningen lokaliseras. Markbehovet inklusive kringytor är begränsat till cirka tre 
hektar. Den konventionella infrastruktur som krävs är jämförbar med vad som behövs för annan 
industriverksamhet av motsvarande omfattning. Förutsatt att industrimark och infrastruktur inklusive 
hamn finns att tillgå kan anläggningen etableras och drivas utan omfattande exploatering och med 
begränsade miljökonsekvenser. Ur dessa aspekter finns det därmed många platser som skulle ge goda 
förutsättningar för att etablera och driva inkapslingsanläggningen så att kraven på begränsade intrång 
och olägenheter kan uppfyllas. 
 
Beaktas den verksamhet som ska bedrivas i inkapslingsanläggningen är det uppenbart att en 
lokalisering till en plats med befintlig kärnteknisk verksamhet ger väsentliga fördelar. Det ger tillgång 
till kärnteknisk kompetens och infrastruktur som på många sätt underlättar både etablering och drift. 
Vidare utgör inkapslingen en länk i hanteringskedjan för använt kärnbränsle, från mellanlagringen i 
Clab till den slutliga deponeringen i ett slutförvar. Denna hanteringskedja förenklas om inkapslingen 
kan ske antingen i anslutning till mellanlagret eller i anslutning till slutförvaret. I jämförelse med dessa 
två alternativ ger varje annan plats klara nackdelar i form av tillkommande transporter och 
hanteringssteg. Det skulle också kräva att SKB etablerar en kvalificerad kärnteknisk verksamhet på 
denna plats, med åtföljande behov av stödfunktioner och service. 
 
Mot denna bakgrund drog SKB på ett tidigt stadium slutsatsen att de alternativ som var aktuella för 
lokalisering av inkapslingen var i anslutning till Clab eller i anslutning till ett framtida slutförvar, se 
Jämförelse av alternativa lokaliseringar för inkapslingsanläggningen (SKB R-00-49). En lokalisering 
vid Clab skulle då innebära att Clab och inkapslingsanläggningen tekniskt integreras till en gemensam 
anläggning (benämnd Clink). En lokalisering vid slutförvaret skulle däremot innebära att en fristående 
inkapslingsanläggning (benämnd Frink) etableras. Nästa steg var en jämförelse och prioritering mellan 
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dessa båda huvudalternativ. Jämförelsen gjordes innan platsen för slutförvaret hade valts, och 
resulterade i slutsatsen att en lokalisering vid Clab (alternativet Clink) var att föredra, oavsett var 
slutförvaret skulle komma att placeras (se R-00-49). Ett huvudmotiv för detta ställningstagande var 
möjligheten att ta tillvara erfarenhet och kompetens av bränslehantering som finns vid Clab. Man såg 
också fördelar med en integrerad anläggning som möjliggör samnyttjande av olika tekniska system 
och av organisationen. Ytterligare en fördel med alternativet Clink bör nämnas, nämligen att 
hanteringen av använt bränsle totalt sett blir mer begränsad, sker på en plats istället för två, och berör 
färre personer. (Värdet av detta berörs i avsnitt 5 i R-00-49).  
 
Med valet av Forsmark som plats för slutförvaret för använt kärnbränsle blev en fristående 
inkapslingsanläggning (Frink) i Forsmark det givna alternativet för jämförelse med den valda 
lokaliseringen, i enlighet med miljöbalkens krav på alternativredovisning. En förstudie för en 
inkapslingsanläggning i Forsmark hade tidigare genomförts och redovisats i Inkapslingsanläggning i 
Forsmark (SKB R-05-58). Denna förstudie låg till grund för alternativredovisningen i MKB:n (avsnitt 
9.2). Den enda förändringen relativt förstudien är att anläggningens tänkta placering på 
industriområdet i Forsmark har ändrats till följd av förändrade förutsättningar för disponeringen av 
industrimark i Forsmark.  
 

2.3.2 Hanteringsgång för använt bränsle 

Hanteringsgången för det använda kärnbränslet i inkapslingsskedet, från mellanlagring till slutförvar, 
är till betydande delar oberoende av inkapslingsanläggningens lokalisering, men det finns också några 
väsentliga skillnader. De mest uppenbara skillnaderna gäller transportkedjorna för oinkapslat bränsle 
in till anläggningen, respektive kapslar ut från anläggningen. Dessa skillnader diskuteras närmare i de 
avsnitt som följer.  
 
Figur 2-2 illustrerar schematiskt hanteringsgången för bränsle, för fallen Clink respektive Frink, i 
jämförande format. Startpunkten är i båda fallen att bränslet finns i Clabs förvaringsbassäng, och 
slutpunkten är leverans av kapslar till slutförvaret för använt kärnbränsle. 
 
Clink 

Hanteringsgången för bränsle i fallet Clink (figur 2-2), beskrivs ingående i bilaga TB till ansökan – 
Teknisk beskrivning och mera översiktligt i MKB:n, avsnitt 9.1, Clink – Sökt verksamhet, Simpevarp. 
Från Clabs befintliga förvaringsbassäng flyttas bränsle till inkapslingsbyggnadens hanteringsbassäng, 
via en bränslehiss och en förbindelsebassäng. I hanteringsbassängen sker sortering och verifierande 
gammamätningar på bränsleelementen. De bränsleelement som ska placeras i en viss kapsel förs över 
till en särskild transportkassett. Så långt har all hantering skett under vatten (våt hantering). 
Övergången till torr hantering sker när transportkassetten med bränsleelementen lyfts upp ur 
bassängen och placeras i ett torkutrymme. Efter torkningen som normalt pågår över natten startar 
själva inkapslingsprocessen med att de valda bränsleelementen överförs till kapselns gjutjärnsinsats. 
Via ett antal arbetsstationer monteras sedan ett lock på kapselinsatsen, kapseln försluts med ett 
kopparlock som svetsas fast, kontroller (oförstörande provning) av svetsen görs, kapseln 
maskinbearbetas för att ta bort ytojämnheter och ytterligare kontroller av svetsen genomförs.  
 
Efter kontroll av ytkontaminering och eventuell rengöring samt kontroll av eventuella ytdefekter är 
kapseln klar att placeras i transportbehållare. Transportbehållaren med kapsel läggs på en lastbärare 
och körs till en närbelägen terminalbyggnad, i avvaktan på transport till Forsmark och slutförvaret. 
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Frink 

Hanteringsgången för bränsle i fallet Frink beskrivs översiktligt i MKB:n, avsnitt 9.2 Frink – Övervägt 
alternativ, Forsmark och mer fullständigt i R-05-58. De inledande hanteringsstegen (se figur 2-2) 
utförs vid Clab. Fördelningen av arbetsmoment mellan Clab och Frink styrs av att behållarna för 
transporter mellan anläggningarna är avsedda för torrt bränsle. Hanteringsstegen till och med torkning 
utförs därför vid Clab. Bränslet förs med bränslehiss från Clabs förvaringsbassäng till 
komponentbassängen, där sortering och mätning sker. Bränslet placeras sedan i en kassett som 
förflyttas till en servicebassäng. Där överförs bränsleelementen till en transportbehållare. Dränering 
och torkning sker sedan med bränsleelementen placerade i transportbehållaren. Efter torkning, 
kontroller och förslutning är transportbehållaren klar för transport från Clab till Frink i Forsmark.  
 
Vid Frink sker all hantering torrt. Valet av uteslutande torr hantering är givet eftersom bränslet är torrt 
redan när det anländer. Avsaknaden av bassänger och våt bränslehantering är den största 
utformningsmässiga skillnaden relativt Clink. 
 
För att optimera processen vid Frink har även sortering och verifierande gammamätning utförts redan 
vid Clab. Efter ankomsten till Frink slussas transportbehållaren in till en prepareringscell, där 
förberedelser görs för att senare kunna docka behållaren med anläggningens hanteringscell. I 
hanteringscellen sker sedan överföringen av bränsleelement, antingen direkt till en kapsel eller till ett 
buffertutrymme för bränsleelement som finns i anslutning till hanteringscellen (utformningen med 
buffertutrymme i anslutning till hanteringscellen utgör ytterligare en skillnad mot Clink, där 
bassängdelen av anläggningen ger den buffertkapacitet som behövs). Den efterföljande proceduren för 
inkapsling, kontroller och överföring av den färdiga kapseln till transportbehållare är identisk med den 
som beskrivits för fallet Clink.  
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Figur 2-2. Schematisk illustration av hanteringskedjan för inkapsling av använt kärnbränsle, för 
alternativen Clink respektive Frink. 
 

2.3.3 Transporter 

Lokaliseringsalternativen för inkapslingsanläggningen ger skillnader i transporterna av använt 
kärnbränsle. Tabell 2-1 sammanfattar transportkedjorna för Clink respektive Frink. I fallet Frink skulle 
transporterna av icke inkapslat bränsle från Simpevarp till Forsmark kunna ske med samma system 
och teknik som dagens transporter av använt bränsle från kärnkraftverken till Clab. Enda skillnaden är 
att bränslet efter mellanlagringen är mindre radioaktivt och avger mindre värme. Transporterna av 
kapslar kommer även de att ske på i princip samma sätt som dagens bränsletransporter, men med 
transportbehållare som är konstruerade för att hysa en kapsel i stället för separata bränsleelement.  
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Tabell 2-1. Transportkedja för använt kärnbränsle från Clab till slutförvaret för använt kärnbränsle, för 
alternativen Clink och Frink. 

 Clink Frink 
Icke inkapslat bränsle - Marktransport Clab – Simpevarps 

hamn, cirka två kilometer. 
Fartygstransport Simpevarps hamn – 
Forsmarks hamn. 
Marktransport Forsmarks hamn – Frink, 
cirka fyra kilometer. 
 

Inkapslat bränsle Marktransport Clink – Simpevarps 
hamn, cirka två kilometer. 
Fartygstransport Simpevarps hamn – 
Forsmarks hamn. 
Marktransport Forsmarks hamn – 
slutförvarets terminalbyggnad, cirka 
två kilometer. 
Nedtransport vid slutförvaret, från 
terminalbyggnad till 
omlastningsstation. 
 

Marktransport Frink – till slutförvarets 
tunnelnedfart, cirka tre kilometer. 
Nedtransport från markytan till 
omlastningsstation. 

 
För fallet Frink är kapseltransporten begränsad till en kort marktransport med specialfordon inom 
industriområdet i Forsmark, från Frink till slutförvaret för använt kärnbränsle. Ett buffertlager för 
färdiga kapslar (i transportbehållare) behövs för att skapa nödvändig driftsmässig flexibilitet mellan 
anläggningarna. Detta buffertlager skulle troligen placeras i en terminalbyggnad vid Frink. 
Kapseltransporterna skulle då kunna gå utan omlastning direkt från Frink till slutförvarets 
omlastningshall under mark, där kapslarna lyfts ur transportbehållarna.  
 
Alternativet Clink innebär att färdiga kapslar transporteras i en kedja som innefattar marktransport 
från Clink till hamnen i Simpevarp, sjötransport till Forsmark och ytterligare en marktransport till 
slutförvaret. I detta fall behövs ett buffertlager i form av en terminalbyggnad vid slutförvarets 
driftområde, där transportbehållare med kapslar placeras i avvaktan på nedtransport och deponering. 
 
Kraven på strålskydd och radiologisk säkerhet under transport är desamma, oavsett om det bränsle 
som transporteras är inkapslat eller inte. Garanten för en hög säkerhet är transportbehållarna, som ger 
erforderligt strålskydd oavsett transportsätt och avstånd. Behållarna är också konstruerade för att klara 
de påfrestningar som kan uppstå vid störningar och olyckor, utan att tätheten eller skyddsförmågan går 
förlorad. Vilken typ av bränsle som transporteras (före eller efter mellanlagring, inkapslat eller inte) 
påverkar behållarnas konstruktion, men inte den radiologiska skyddsnivån eller säkerheten vid 
hantering av behållarna. Därmed ger skillnaderna i transportkedjor mellan alternativen Clink och Frink 
inte upphov till några skillnader i stråldoser till omgivningen eller i radiologiska risker av betydelse. 
 
Eventuella risker för skador på bränsle eller kapslar under transport är en annan faktor som kan bero 
av transportkedjan. När det gäller oinkapslat bränsle har mångåriga erfarenheter från transporter visat 
att riskerna för sådana skador är försumbara.  
 
Kapslarna är känsliga för mekanisk påverkan som kan ge skador på den kopparklädda ytan. 
Toleransen för sådana skador är liten, eftersom ett intakt kopparhölje är viktigt för kapselns 
långsiktiga funktion efter deponering i slutförvaret. Kapselytan kommer att kontrolleras före 
deponering och eventuella kapslar med defekter som överskrider förutbestämda kriterier kommer att 
returneras till inkapslingsanläggningen för tömning och kassation. Konstruktionen av transport-
behållare för kapslar kommer att göras i ett senare skede. Ett givet konstruktionskrav är då att 
kapslarna inte ska kunna få skador under transport. På samma sätt som vid transporter av icke 
inkapslat bränsle bedöms risken för transportskador på en kapsel därmed vara försumbar, så länge 
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kapseln befinner sig i en transportbehållare. Det gäller oavsett hur långt och på vilket sätt behållaren 
med kapseln transporteras. De risker som kan finnas för transportskador är istället knutna till de steg i 
processen där kapseln hanteras fritt, det vill säga innan den förs in i transportbehållaren vid 
inkapslingsanläggningen och efter uttag ur behållaren vid slutförvaret. Dessa moment är oberoende av 
var inkapslingen lokaliseras. Av detta följer att skillnaderna mellan alternativen Clink och Frink vad 
avser transportkedjan för kapslar, från inkapslingsanläggningen till slutförvaret, inte motsvaras av 
någon skillnad i potentialen för transportskador på kapslarna.  
 
Det totala antalet behållare med använt bränsle som ska transporteras från Simpevarp till Forsmark 
bedöms bli något större för fallet Clink, eftersom en transportbehållare med kapsel rymmer färre 
bränsleelement än en transportbehållare för bränsleelement. Skillnaden är emellertid liten och kan inte 
tillmätas någon betydelse, varken ur säkerhets- eller effektivitetssynpunkt.  
 
Tillverkningen av kapslar kommer att ske i en fabrik i Oskarshamn enligt den överenskommelse som 
är gjord med Oskarshamns kommun. Exakt var fabriken kommer att placeras är ännu inte bestämt. 
Från fabriken ska tomma kapslar transporteras till inkapslingsanläggningen. Dessa transporter är 
konventionella, tunga transporter som kommer att pågå mer eller mindre dagligen under många år. 
Speciella emballage kommer att fordras för att skydda kapslarna från mekaniska skador och 
nedsmutsning under transport. Det kan ändå inte uteslutas att något antal kapslar får transportskador 
och måste kasseras. Risken för detta är åtminstone i teorin större om transporterna, som i fallet Frink, 
ska gå den långa sträckan från Oskarshamn till Forsmark än om de, som i fallet Clink, sker lokalt inom 
Oskarshamns kommun.  
 
Slutsatserna av den redovisade jämförelsen av alternativen Clink och Frink med avseende på 
transporter av bränsle och kapslar kan sammanfattas som följer: 
 

• Transportsäkerheten är oberoende av vilket lokaliseringsalternativ som väljs för inkapslingen. 
Detsamma gäller risken för kapselskador.  

• Alternativet Clink ger större flexibilitet vid störningar i driften av slutförvarssystemet då 
buffertutrymmet i lagringsdelen i princip omfattar allt bränsle.  

• Värderat med avseende på effektivitet och resursbehov ger Clink vissa fördelar, till exempel 
avseende kärnämneskontroll, då verksamheten kan drivas i en kärnteknisk anläggning istället 
för två, som i fallet Frink. 

 

2.3.4 Konsekvenser för Clab 

I fallet Clink blir inkapslingsanläggningens påverkan på Clab givetvis omfattande. En av fördelarna 
med Clink är just att flera av de befintliga tekniska systemen vid Clab kan utnyttjas även för den 
tillkommande inkapslingsprocessen. Av den preliminära säkerhetsredovisningen, bilaga F i ansökan, 
framgår hur system som är viktiga för säkerhet och drift modifieras för att fungera tillsammans med 
den tillkommande anläggningsdelen.  
 
En genomgång av samtliga påverkade system med betydelse för den kärntekniska säkerheten i Clab, 
samt system som inte har denna påverkan har gjorts, men är av annan betydelse för driften av 
anläggningen. Systemgenomgången avser genomförbarhet samt påverkan på Clabs säkerhet och drift. 
Genomgången visar att samtliga ändringar av Clab som planeras är genomförbara, utan att säkerheten 
påverkas. Vissa av ändringarna har under genomförandet påverkan på driften av Clab och kommer att 
planeras noggrant för att i möjligaste mån inte störa den dagliga driften av anläggningen.  
 
Placeringen av inkapslingsdelen i Clink är beroende av placeringen av befintlig bränslehiss i 
anläggningen. Oavsett hur inkapslingsdelen vrids eller placeras kommer delar av den att hamna över 
befintliga förvaringsbassänger i Clab, om bränsle ska kunna transporteras upp till bassängerna i 
inkapslingsdelen. Ingående analyser av planerade bergarbeten för inkapslingsdelen och deras påverkan 
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på Clab har redovisats i Inkapslingsanläggning – Reviderad byggbarhetsanalys av bergschakt (SKB R-
05-53). Där framgår att berguttaget kan ske på ett sätt som inte påverkar säkerheten i Clab. Hur 
alternativet Frink skulle påverka Clab redovisas i R-05-58. De största ändringarna som behöver göras i 
Clab är installation av en ny bränslehanteringsmaskin och ett torksystem för bränsle samt ombyggnad 
av uppställningsplatser för bränslekassetter i en bassäng. Beskrivningen av de anläggningsändringar 
som skulle krävas för Clab är i detta fall jämförelsevis mindre detaljerad, eftersom projekteringen för 
Frink av naturliga skäl inte drivits lika långt som för det valda alternativet Clink.  
 
Sammanfattningsvis anser SKB att de anläggningsändringar av Clab som behöver göras är fullt 
genomförbara för båda alternativen. Frink-alternativet innebär dock väsentliga ändringar samt flera 
tillkommande arbetsmoment vid driften av Clab.  
 
SSM har även önskat alternativet med våt och torr hantering i Forsmark belyst. SKB bedömer att det 
använda bränslet behöver transporteras torrt för att undvika hydrolys, kriticitet och bibehålla 
undertryck i behållaren samt för att klara olika olycksscenarier under transport på allmän väg eller i 
farled. Detta innebär att bränslet behöver torkas i transportbehållaren (figur 2-2) innan det lämnar 
Clab. Syftet med en våt hantering vid en inkapslingsanläggning i Forsmark skulle kunna vara att 
minimera ombyggnader av Clab genom att flytta processtegen urval och mätning av bränsleelement 
till Forsmark. För att kunna genomföra denna del av processen i Forsmark behöver Frink kompletteras 
med motsvarande utrustning som finns för mottagning av transportbehållare, nedkylning och placering 
av bränslet i en bassäng för urval och mätning av bränsleelement. Bassängen kan även fungera som 
buffertlager och behöver vara större än motsvarande hanteringsbassäng i Clink, då det förutom att 
rymma tillräckligt många kassetter för urval av bränsleelement även måste ha en buffert mot 
störningar i transporterna av bränsle till inkapslingsanläggningen. Anläggningen behöver även 
innehålla utrustning för torkning och överföring av bränsleelementen till kapseln, eftersom dessa steg i 
detta alternativ hamnar i Frink. Att införa en våt hantering i Frink innebär en mer komplicerad process 
med flera moment som därmed gör den mer känslig för störningar. Anläggandet av bassänger och 
behovet av ytterligare hanteringsutrustning medför en väsentlig ökning av byggnadsvolym och 
kostnader. SKB ser inga fördelar med ett sådant alternativ och anser, i enlighet med vad som 
redovisats ovan, att erforderliga bergarbeten och förändringar i Clab samt anläggande av 
inkapslingsdelen kan genomföras utan att äventyra säkerheten för det mellanlagrade bränslet.  
  

2.3.5 Sammanfattande slutsatser  

Clink har visats uppfylla alla krav på begränsning av doser till personal och utsläpp av radioaktiva 
ämnen till omgivningen. Resultat från de beräkningar som gjorts sammanfattas i MKB:n, avsnitt 
9.1.3.4, Clink – Strålning och utsläpp av radioaktiva ämnen. Det finns inget som tyder på annat än att 
även Frink skulle klara alla radiologiska krav med bred marginal. Det finns dock skillnader när det 
gäller förutsättningarna för doser och utsläpp som talar till Clinks fördel. Skillnaderna har sin grund i 
att hanteringskedjan för använt bränsle totalt sett blir kortare i fallet Clink, och dessutom koncentrerad 
till en anläggning på en plats, se figur 2-2. Den enklare hanteringen ger kortare exponeringstider för 
personalen och även exponering mot färre personer än i fallet Frink, där hanteringskedjan blir längre 
och fördelad på två anläggningar (Clab och Frink). Alternativet med en våt hantering i Frink ökar 
komplexiteten ytterligare och ger en dubblering av funktioner, utrustning och processteg som behöver 
genomföras både i Clab och Frink. 
 
Mindre hantering av bränslet innebär också att mindre mängder radioaktiva partiklar frigörs från 
bränslet under hanteringen och att mängden radioaktivt avfall från anläggningen därmed blir mindre. 
Risken för bränsleskador är generellt låg, men även ur den aspekten ger den enklare hanteringen i 
fallet Clink fördelar. 
 
De angivna skillnaderna mellan lokaliseringsalternativen är inte kvantifierade i termer av 
dosbelastning till personalen eller utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Men i enlighet med 
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principen att radiologisk omgivningspåverkan ska begränsas så långt det är möjligt med rimliga 
insatser ger de kvalitativa skillnaderna ändå väsentliga argument för att välja Clink. 
 
Båda alternativen kräver relativt omfattande anläggningsändringar av Clab. Dessa bedöms i båda 
fallen vara fullt genomförbara med bibehållen radiologisk säkerhet för anläggningen. När systemen 
tagits i drift och inkapsling pågår medför dock Frink-fallet tillkommande arbetsmoment i den dagliga 
driften av Clab, som inte behövs i Clink-fallet. 
 
Alternativen innebär olika transportkedjor för icke inkapslat respektive inkapslat bränsle. Dessa 
skillnader bedöms dock inte påverka säkerheten i transportverksamheten. Riskerna för yttre skador på 
kapslar under transport i transportbehållare bedöms vara försumbara för båda alternativen. 
 
Utförandet av själva inkapslingen och kvalitén på de kapslar som levereras till slutförvaret skulle såvitt 
SKB kan bedöma inte vara beroende av var inkapslingsanläggningen lokaliseras. Därmed har valet av 
lokalisering heller ingen påverkan på kapslarnas långsiktiga funktion i slutförvaret. 
 
Sammantaget finns det alltså faktorer kopplade till dosbelastning och radiologisk omgivningspåverkan 
under driften av inkapslingen, som vid en jämförelse av alternativen entydigt talar till Clinks fördel. 
Vidare ger Clink tillgång till kompetens inom kärnteknisk processteknik och bränslehantering, vilket 
SKB ser som en väsentlig fördel. Dessa argument har varit avgörande för SKB:s beslut att välja Clink. 
Därutöver ger Clink fördelar ur effektivitets- och kostnadssynpunkt. Frink skulle ge vissa 
samordningsmöjligheter med slutförvaret, men då väsentligen med begränsning till administration och 
service eftersom processteknik av den typ som behövs för inkapslingen inte har någon motsvarighet 
vid slutförvaret.  
 

2.4 Placering av slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk  

Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Oskarshamns kommun, Milkas, Oss, MKG, Kärnavfallsrådet 
och SERO menar att SKB bör redovisa en alternativ plats som inte ligger närheten av ett 
kärnkraftverk.  
 
SKB anser, precis som redovisas i tillståndsansökan, att de samlade fördelarna med de valda och sökta 
lokaliseringarna av slutförvaret och inkapslingsanläggningen vid kärnkraftverket i Forsmark 
respektive vid Clab och kärnkraftverket i Simpevarp i Oskarshamn är påtagliga, se MKB:n avsnitt 
3.7.3 Val av områden för platsundersökningar.  
 
Den löpande verksamheten med inkapsling av bränslet i inkapslingsanläggningen respektive 
utbyggnad av förvarstunnlar och deponering av använt kärnbränsle i slutförvaret under drifttiden 
behöver inte pågå oavbrutet. Verksamheten kan avbrytas eller begränsas och den innebär inga snabba 
förlopp som skulle kunna leda till att radioaktivitet frigörs. SKB bedömer att även vid allvarliga 
olyckor i intilliggande kärnkraftverk kan erforderlig personal för vidtagande av nödvändiga åtgärder 
för upprätthållande av säkerheten ges tillträde till anläggningarna. Ett avbrott eller en inskränkning i 
driften av inkapslingsanläggningen eller slutförvaret, på grund av exempelvis en händelse i 
närliggande kärnkraftverk, äventyrar således inte säkerheten i anläggningarna och utgör därför ingen 
avgörande fråga, se bland annat MKB:n, avsnitt 10.1.5.3, Slutförvaret – Radiologisk säkerhet under 
drift. SKB ser därför inget behov av att i detta sammanhang komplettera ansökan med någon analys av 
en eventuell olycka vid kärnkraftverken i Forsmark eller Oskarshamn.  
 
Förloppen i Clab är långsamma. Om kylningen av vattnet i mottagnings- och/eller lagringsbassängerna 
uteblir kommer vattnet att värmas upp. Tiden det skulle ta att värma upp vattnet till kokning och att 
förånga det är kraftigt beroende av bränslets resteffekt. Om kylningen upphör att fungera vid 
tidpunkten då bränslet har sin maximala resteffekt tar det i storleksordningen en vecka innan vattnet 
börjar koka i lagringsbassängen. Bassängernas utformning och storlek innebär att 
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torrläggningsförloppet är långsamt och det tar ytterligare tio till tolv veckor innan bassängerna är 
torrlagda. Det finns alltså tid för att fylla på vatten eller vidta andra åtgärder. Frågan behandlas 
utförligt i referensen till MKB:n, Förlängd lagring i Clab (SKB R-06-62). 
 
Om inkapslingsprocessen måste avstanna under en viss tid medför det inga miljökonsekvenser. Endast 
ett fåtal kapslar hanteras samtidigt och hanteringen sker fjärrstyrt i strålskärmade områden. 
 
Verksamheten vid slutförvaret kan stå stilla och området vara avspärrat under längre tid, utan några 
miljökonsekvenser eller risk för utsläpp av radioaktivitet från slutförvarsanläggningen. En kapsel i 
taget med inkapslat bränsle hämtas i en transportbehållare från terminalbyggnaden på markytan och 
förs ned i rampen. I omlastningshallen förs kapseln över till deponeringsmaskinen och transporteras 
till deponeringshålet. Transportbehållaren, kapselpositionen i omlastningshallen och deponerings-
maskinen är strålskärmade och kapseln är därmed skyddad. Deponerade kapslar i förslutna tunnlar är 
skyddade av buffert, återfyllnadsmaterial och berg och påverkas inte ens av mycket långa driftavbrott. 
För att säkra fortsatt drift av anläggningen behöver dock inläckande grundvatten bortledas och endast 
kortare uppehåll kan tillåtas. Kapslar i den tunnel där deponering pågår kan vid längre avbrott behöva 
återtas då kvalitetskraven för deponering eventuellt inte kunnat uppfyllas för långsiktig säkerhet. I det 
mycket osannolika fallet att en stor radiologisk olycka inträffar vid kärnkraftverket i Forsmark 
behöver en anpassad och specifik åtgärdsplan tas fram efter den då gällande situationen. Eftersom 
slutförvarsanläggningen inte är beroende av aktiva säkerhetsfunktioner och inga snabba förlopp av 
betydelse för säkerheten kan uppkomma, bedöms inte någon särskild beredskap för drift av 
anläggningen vid en kärnkraftsolycka vara nödvändig. Händelser vid kärnkraftverken hanteras av 
deras beredskapsorganisation. 
 
Beredskapsorganisationen och beredskapsplanen avser beredskap för radiologisk olycka vid 
tillståndshavarens anläggning och ska uppfylla krav enligt SSMFS 2008:1, SSM:s föreskrifter om 
beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar. Innan anläggningen tas i drift ska beredskapsplanen 
vara granskad och godkänd. Tillståndshavaren ska tillse att uppgifterna enligt beredskapsplanen ska 
kunna lösas. Någon motsvarande organisation kommer inte att finnas under uppförandeskedet för 
slutförvarsanläggningen. Då finns däremot centrala och lokala krisledningsorganisationer, där arbetet i 
den lokala krisledningsorganisationen ska kunna hantera händelser i och omkring anläggningsområdet 
under uppförandeskedet och även under driftskedet. Detta ska beskrivas i en lokal krisledningsplan. 
Händelser vid kärnkraftverken hanteras av verkens beredskapsorganisationer som står för larmning, 
utrymning och evakuering av hela området kring kärnkraftverket.  
 

2.5 Läckströmmar 

Naturskyddsföreningen i Kalmar län och MKG har ställt frågor om huruvida så kallade läckströmmar 
från kablar för eldistribution skulle kunna påverka dels slutförvaret för använt kärnbränsle, dels den 
befintliga anläggningen för mellanlagring av använt kärnbränsle, Clab.  
 
Inverkan på slutförvaret av jordströmmar och läckströmmar från likströmskabeln i Forsmark finns 
beskriven i avsnitt 3.5.6 i Fuel and canister process report for the safety assessment SR-Site (SKB TR-
10-46). Erfarenheterna från undersökningar i Forsmark visar att den elektriska spänningsgradient som 
kan uppstå i berget på grund av närhet till en högspänningskabel är i storleksordningen mellan 10 och 
100 mV/m (millivolt per meter). Påverkan på de kopparkapslar som ska deponeras är försumbar också 
på lång sikt, av de skäl som redovisas i TR-10-46. Därmed påverkas inte slutförvarets långsiktiga 
säkerhet av elkraftproduktion och elkraftanvändning vid ytan i förvarets närhet.  
 
Korrosion orsakad av läckströmmar kan påverka förvarets tekniska installationer, till exempel 
utrustning för monitering under driftiden. Tekniska lösningar för att skydda installerad moniterings-
utrustning från korrosion utarbetas och prövas löpande inom ramen för det moniteringsprogram som 
genomförs sedan platsundersökningarna avslutats.  
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I augusti 2011 lämnade SKB ett samrådsyttrande till Svenska Kraftnät avseende förstudie för en ny 
elnätsförbindelse med högspänd likströmsteknik mellan Gotland och fastlandet. I samband med det 
har eventuell påverkan från den nya elnätsförbindelsen på den befintliga anläggningen Clab, den 
planerade inkapslingsanläggningen samt tre borrhål belägna väster om Clab utretts. 
 
Tekniken som föreslås för den nya elnätsförbindelsen innebär att två kablar dras nära varandra 
(0,4 meter). Därmed kommer det alltid att gå lika stora, men motsatt riktade, strömmar i de två 
kablarna. Läckströmmar av den typ som uppstår vid lösningar med endast en kabel och där den andra 
ledaren utgörs av berggrunden uppstår därmed inte. Tekniken med två parallella kablar innebär 
dessutom att man avsevärt begränsar magnetfältsanomalierna. Beräkningar indikerar att magnetfältet 
påverkas endast lokalt (cirka 10 meter kring kablarna). Vidare planerar Svenska Kraftnät att förlägga 
kablarna i den sydvästliga delen av utredningsområdet, det vill säga flera hundra meter från Clab och 
cirka 170 meter från borrhålen. Därmed bedöms inte den nya elnätsförbindelsen utgöra någon störning 
för SKB:s befintliga eller planerade verksamhet i området. 
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3 Systemets utformning 

3.1 Motivering av utformningen för att säkerställa strålsäkerheten 

Framför allt SSM har efterfrågat en mer utförlig beskrivning av tillvägagångssättet för val av system 
för uppförandet av slutförvarsanläggningen för att säkerställa den långsiktiga strålsäkerheten. 
 
Utvärdering av olika tekniska lösningar har genomförts successivt vid utvecklingen av KBS-3-
systemet och framtagningen av den platsanpassade utformningen av slutförvarsanläggningen i 
Forsmark. Den valda utformningen finns redovisad i MKB:n, kapitel 10, Slutförvar för använt 
kärnbränsle och bilaga TB – Teknisk beskrivning. Mer detaljer om utformningen och de överväganden 
som gjorts vid utformningen av systemet framgår av underlaget till ansökan enligt kärntekniklagen 
och/eller dess referenser.  
 
SKB har sedan drygt ett decennium utvecklat ett system för systematisk kravhantering. Det finns 
närmare beskrivet i Systematisk kravhantering för KBS-3-systemet (SKB R-07-18). Systemet har en 
hierarkisk uppbyggnad där de övergripande kraven utgår från samhällets krav, ofta uttryckta i form av 
lagstiftning. Övergripande krav på slutförvarsanläggningen är, att den ska ge säker hantering och 
slutförvaring av det använda kärnbränslet samt rymma det använda bränslet från dagens svenska 
kärnkraftsreaktorer.  
 
De övergripande kraven bryts sedan ned på system- och delsystemnivå. För varje system eller 
delsystem finns ett syfte och systemet har en funktion att fylla. Grundläggande är att teknisk lösning 
eller utformning uppfyller syftet samt att den lösningen eller utformningen är möjlig att realisera. Vid 
värdering av de olika kraven har SKB lagt störst vikt vid kravet på långsiktig säkerhet eftersom det är 
ändamålet med slutförvarsanläggningen. Kraven på långsiktig säkerhet finns redovisade i Design 
premises for a KBS-3V repository based on results from the safety assessment SR-Can and some 
subsequent analyses (SKB TR-09-22). Vid utvärdering av system och/eller tekniska lösningar 
utvärderas följande: 

• Kärnsäkerhet under drift och efter förslutning, strålskydd. 

• Miljöpåverkan. 

• Arbetarskydd och övrig säkerhet (egendomsskydd, brand, med mera). 

• Kvalitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. 

• Konsekvenser för andra system och anläggningar. 

• Eventuella övriga förutsättningar. 

Som framgår av avsnitt 5.2 i SR-Site bidrar bergutrymmena i sig inte till slutförvarets strålsäkerhet 
och har inga barriärfunktioner. Placeringen av deponeringsområdena och deponeringshålen – med 
avseende på bergets termiska, hydrologiska, mekaniska och kemiska egenskaper – är emellertid viktig 
för att kunna utnyttja berget som en barriär och således även för förvarets strålsäkerhet. Dessutom kan 
eventuella skadade zoner (Excavation Damaged Zone, EDZ) samt konstruktionsmaterial och andra 
kvarlämnade material som finns i berget, påverka bergets och/eller de tekniska barriärernas 
barriärfunktion. Dessa måste därför vara kända vid utvärderingen av förvarets säkerhet. 
 

3.1.1 Slutförvarsanläggningen 

En omfattande utvärdering av nedfart via schakt eller ramp till förvarsnivån finns redovisad i SKB R-
03-11. Det konstateras att påverkan på säkerheten efter förslutning är likvärdig mellan schakt och 
ramp. De platsspecifika analyserna i SR-Site visar inte att tillfarterna till förvarsnivå har någon 
väsentlig betydelse för förvarets skyddsförmåga förutsatt att de återfylls enligt specifikation. Av 
strålsäkerhetsmässig betydelse under driftperioden är dock valet mellan transport av kapseln i schakt 
eller ramp. Båda transportsätten bedöms kunna göras säkra baserat på den genomgång av risker som 
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gjorts i SKB R-03-11. SKB har valt transport av kapsel i ramp huvudsakligen för att eventuella 
konsekvenser vid en olycka och behovet av konsekvenslindrande åtgärder blir väsentligt mindre vid 
transport i ramp jämfört med transport i schakt. Slutförvarsanläggningen har konstruerats för att 
kapselns integritet ska bibehållas vid alla identifierade händelser och missöden och genomförda 
analyser visar att så är fallet (SR-Drift, kapitel 8, avsnitt 7.2.1). 
 
En omfattande utvärdering av olika bergbrytningsmetoder för olika typer av förvarsutrymmen finns 
redovisad i SKB R-04-62. Där dras slutsatsen att försiktig sprängning av deponeringstunnlar och 
mekanisk brytning av deponeringshålet är de totalt sett fördelaktigaste metoderna. För 
deponeringshålen är kraven på geometriska toleranser (ytjämnhet) och begränsad påverkan på berget 
sådana att endast mekanisk brytning (borrning) är en möjlig och i dag tillgänglig metod. För 
deponeringstunnlarna har SKB sedan utvärderingen gjordes 2004, följt utvecklingen av mekanisk 
brytning (TBM-borrning), vidaretutvecklat försiktig sprängning samt utvärderat de skador på berget 
som sprängningen kan ge upphov till. TBM-borrning bedöms inte som praktiskt möjlig att tillämpa för 
slutförvaret med många korta tunnlar. Resultatet från studierna av den störda zonen (EDZ) finns 
redovisade i den så kallade Berglinjerapporten (SKB TR-10-18). Försiktig sprängning har genom de 
analyser som gjorts av erhållna resultat inom SR-Site, visats kunna uppfylla de krav på långsiktig 
säkerhet som ställs. 
 
Referensutformningen beskrivs i kapitel 4 i Berglinjerapporten (SKB TR-10-18), medan en mer 
detaljerad beskrivning av och skäl till utformningen finns i bilaga TB i ansökan – Teknisk beskrivning. 
Metodiken för hur krav, önskemål samt tekniska och platsspecifika restriktioner sammanvägts 
redovisas i kapitel 2 i bilaga TB. Strålsäkerhetskraven har sammanvägts med platsspecifik geoteknisk 
information, som har tolkats och utvärderats för att ge riktlinjer för utformning av 
slutförvarsanläggningen och dess deponeringsområden. Detta redovisas i en teknisk platsrapport (Site 
Engineering Report – SER, SKB R-08-83) som bygger på de omfattande platsundersökningar samt 
den utvärdering och modellering av förvarsberget som presenteras i Platsbeskrivning Forsmark (SKB 
TR-08-05). Exempel på platsanpassningar av förvarets utformning för att optimera strålsäkerheten är 
angivandet av respektavstånd till vissa deformationszoner, orientering av deponeringstunnlar parallellt 
med största huvudspänningsriktningen, angivande av minsta tillåtna avstånd mellan deponeringshål 
samt angivande av inom vilket djupintervall förvaret får placeras. 
 
SKB har i samarbete med Posiva Oy (SKB:s finska motsvarighet) under det senaste decenniet bedrivit 
ett omfattande utvecklingsarbete av återfyllningstekniken. Olika återfyllningstekniker och material har 
provats. En utvärdering av olika tekniker och material finns redovisad i SKB R-09-52. Den 
utvärderingen ligger sedan till grund för den valda referensmetoden som redovisas i SKB TR-10-16. 
Den valda referensmetoden är en avvägning mellan krav på praktisk genomförbarhet, realistiska 
antaganden om bergytans jämnhet samt kraven på hydraulisk konduktivitet och svällförmåga hos 
återfyllningen när den blivit vattenmättad. Det är kraven på återfyllningens egenskaper som lett till att 
förkompakterade block behöver användas för att få in tillräcklig mängd bentonit i deponeringstunneln. 
 
Som en del av slutsatserna i SR-Site utvärderas också om förvaret är optimalt med avseende på 
strålsäkerheten. I avsnitt 15.3.5, Optimering och bästa möjliga teknik, BAT, konstateras att det finns 
aspekter av utformningen, där man realistiskt sett inte kan uppnå någon minskning av risk eller 
osäkerhet i uppfyllandet av säkerhetsfunktioner. Det gäller till exempel kapselns utformning och det 
valda förvarsdjupet, medan andra aspekter fortfarande skulle kunna förbättras ytterligare. 
 
SKB kommer att fortsätta den tekniska utvecklingen av flera aspekter på utformningen för att på så vis 
förenkla byggande och genomförande, men kommer bara att använda dessa lösningar om de leder till 
en risk som är jämförbar med eller lägre än den som redovisats i SR-Site. 
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3.1.2 Kapselfabriken 

Produktionssystemet för kapslar består av en kedja med tillverkning av: 

• Koppargöt till rör samt lock och botten. 

• Kopparrör. 
• Kopparlock och botten. 

• Stålrör. 

• Stålplåtar till montering av kassett samt till lock. 

• Stålkassett. 

• Insats. 
• Stållock. 

• Bult till stållock. 

• Ventil för atmosfärsbyte. 

• Packning till stållock. 

Denna tillverkningskedja kontrolleras via kapselfabrikens inköps- och kvalitetsfunktioner. Nyckeln till 
god kvalitet är styrning och kontroll av tillverkningsprocesserna. Inköp görs via inköpsspecifikationer 
och kontroller görs hos leverantörer för att undvika att fel fortplantar sig till nästa steg i produktions-
kedjan. Leverantörer och tillverkningsprocesser kommer att kvalificeras innan de accepteras för 
leveranser. Minst två leverantörer per komponent eftersträvas för att säkra stabilitet och redundans i 
leveranserna. 
 
I kapselfabriken avses följande följande moment att utföras: 

• Bearbetning av kopparrör, botten och lock samt insats. 

• Svetsning av botten mot kopparrör genom friktionsomrörningssvetsning, (FSW). 

• Oförstörande provning av insats, kopparkomponenter och bottensvets. 

• Montering av kapseln. 
 
Restprodukter från kapselfabriken är koppar och metallspån som kan återvinnas. Försök med 
maskinbearbetning utan användning av skärvätskor pågår. Användning av övriga kemikalier sker i 
mycket begränsad omfattning. Verksamheten i fabriken genererar låga nivåer av buller. 
 
Kapselfabriken är sista steget innan leverans till inkapslingsanläggningen. Detta betyder att kedjan 
fram till och med kapselfabriken inte omfattar kärnteknisk verksamhet. 
 
Kapselfabriken kommer att lokaliseras till Oskarshamns kommun, men det finns ännu inga beslut om 
exakt var. Eftersom behovet av kapslar initialt är lågt, är det möjligt att inledningsvis utnyttja externa 
leverantörer för att genomföra bearbetningsmomenten och genomföra övriga moment på 
Kapsellaboratoriet. Kapselfabrikens funktioner för inköp, logistik och kvalitet kräver kontorsyta som 
kan beredas i Kapsellaboratoriet eller i Oskarshamns centrum. En separat kapselfabrik kan uppföras då 
produktionsvolymen försvarar investeringen. 
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3.2 Sjötransporter av bergmassor och bentonit 

Både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen i Östhammars kommun och MKG tar upp 
frågan om förutsättningar för sjötransporter av bergmassor och bentonit. 
 
SKB har i samband med arbetet med MKB:n och projektering av slutförvaret för använt kärnbränsle i 
Forsmark, utrett olika alternativ för hantering av de bergmassor som byggande och drift av 
anläggningen innebär. Bergmassor som uppkommer i samband med anläggandet av slutförvars-
anläggningen kommer antingen att läggas upp på plats inför senare användning i slutförvars-
anläggningen eller avyttras. Ett överskott av bergmassor kan förväntas uppstå löpande. Mängden 
bergmassor som kommer att avyttras årligen eller totalt kan inte anges i nuläget, utan är beroende av 
flera framtida faktorer. Det är inte heller möjligt att förutse till vilken eller vilka externa aktörer dessa 
massor kommer att avyttras. 
  
Beroende på vart avyttrade bergmassor ska transporteras, kan antingen land- eller sjötransport eller en 
kombination av dessa bli aktuell. I bilaga 3 till rapporten Slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, 
Material- och persontransporter till och från slutförvarsanläggningen (SKB R-08-49), finns en kortare 
redogörelse för förutsättningarna att transportera ut bergmassor från hamnen i Forsmark. Rapporten är 
en referens till MKB:n. Slutsatsen är att mängden bergmassor per år är alltför liten för att detta ska 
vara ett huvudalternativ för transport av bergmassor. SKB anser emellertid att både lastbil och båt är 
tänkbara transportmedel och möjligheten att avyttra bergmassor sjövägen från Forsmarks hamn 
kommer att beaktas även i fortsättningen. Det är i dag inte klargjort vart bergmassor ska avyttras och 
SKB vill behålla möjligheten att välja transportmedel för att kunna anpassa sig till rådande 
förutsättningar. Det är inte möjligt att avgöra vilket transportmedel som är lämpligast förrän man vet 
vart massorna ska transporteras. Båttransport från industrihamnen i Forsmark kan komma att väljas i 
den mån det befinns möjligt och lämpligt. 
 
Avseende import av bentonit anser inte SKB att det i dagsläget är realistiskt att använda hamnen i 
Forsmark. I bilaga 3 till R-08-49 redogörs även kort för förutsättningarna att importera bentonit 
från/till hamnen i Forsmark. Slutsatsen är att mängden bentonit per år är alltför liten för att detta ska 
vara ett realistiskt alternativ. Det skulle även behöva anläggas en ny hamn eftersom nuvarande inte 
rymmer mottagning/lagring av bentonit. Det kan också tilläggas att omlastning i Hargshamn av 
utifrån, med större fartyg, kommande bentonit och återfyllnadsmaterial för vidare transport på båtar 
eller motsvarande till Forsmark inte bedöms vara ett logistiskt rimligt alternativ. 
 
Upplysningsvis kan påpekas att bergarbeten inom ramen för uppförandeskedet av SFR-utbyggnaden 
kommer att vara mer intensivt, vilket ger upphov till större mängder bergmassor under en kort period 
(cirka två år). Sjötransport kan då bli ett intressant alternativ. Möjligheten att transportera ut 
bergmassor sjövägen utreds vidare inom ramen för SFR-utbyggnadsprojektet. 
 
SKB kompletterar ansökansbilaga MKB med bland annat bilaga K:14 – Berg- och bentonittransporter 
– Kärnbränsleförvaret i Forsmark, som bland annat behandlar den tekniska genomförbarheten av 
sjötransporter av bergmassor och lermaterial. Vidare har sjötransporter konsekvensbedömts med fokus 
på buller, naturmiljö, samt trafikolycksrisker. 
 

3.3 Gemensamma system med OKG och FKA 

Både samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har ställt frågor 
om vad som kommer att hända med de system som är gemensamma med OKG, då kärnkraftverket i 
Simpevarp avvecklas. Motsvarande fråga gäller även för de system som kommer att vara 
gemensamma för slutförvaret och FKA vid kärnkraftverket i Forsmark. 
 
De tekniska system och stödfunktioner som de planerade anläggningarna, slutförvaret respektive 
Clink, som SKB avser dela med kärnkraftverken i Forsmark respektive Oskarshamn utgör viktiga 
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förutsättningar för verksamheten. SKB har sedan länge en nära och löpande dialog med OKG 
respektive FKA om samverkan i utnyttjandet av infrastruktur på platserna. Eftersom reaktordrift 
planeras pågå i ytterligare minst ett par decennier, så finns det tid att med god framförhållning planera 
för hur utnyttjandet kan ordnas också på längre sikt. Det ligger både i SKB:s och reaktorägarnas 
intresse att genom lämpliga överenskommelser och avtal säkerställa fortsatt funktion och nyttjande av 
dessa för SKB:s verksamhet den dag kärnkraftverken avvecklas. 
 

3.4 Återtag 

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun, Oss, MKG, SSM och Kärnavfallsrådet har tagit upp olika 
aspekter på frågan om återtag av deponerade kapslar i slutförvaret. 

 
Det finns i Sverige inga bestämmelser i lagar eller i andra författningar med krav på att exempelvis 
använt kärnbränsle som deponerats i ett slutförvar ska kunna återtas. Men enligt SSM:s allmänna råd 
till dess föreskrifter om säkerhet vid slutförvaringen av kärnämne och kärnavfall (SSMFS 2008:21), 
kan åtgärder vidtas med främsta syfte att underlätta återtagande av deponerade kapslar. Sådana 
åtgärder får dock inte medföra att förvarets långsiktiga säkerhet försämras. 
 

3.4.1 Återtag före förslutning 

Återtag före förslutning kan bli aktuellt i olika situationer. Följande tre scenarier kan skisseras: 
 

• Sådana fel uppstår eller upptäcks under själva deponeringsprocessen, att det blir nödvändigt 
att återta en eller flera kapslar för att rätta till felet. SKB har utfört försök i Äspölaboratoriet 
med syfte att kunna hantera en sådan situation (se till exempel Retrieval of deposited canister 
for spent nuclear fuel. Freeing – slurrying of saturated bentonite buffer around a canister at 
Äspö HRL. Technology, equipment and results in connection with freeing for the Canister 
Retrieval Test, SKB IPR-08-04).  

 
• Under förvarets drifttid (fram till cirka år 2100) görs sådana rön som innebär att 

hittillsvarande bedömningar av förvarets långsiktiga säkerhet visar sig felaktiga i väsentliga 
avseenden. Ett sådant scenario förefaller ytterst osannolikt, men kan inte uteslutas. 
Nödvändiga åtgärder i detta scenario är naturligtvis beroende av vad som framkommit. Det 
kan röra sig om alltifrån korrigeringar inom ramen för KBS-3- metoden till återtag av ett 
stort antal av, eller samtliga, kapslar som är deponerade med avsikt att lokalisera ett 
slutförvar till annan plats och/eller använda en annan metod för slutförvaringen. 

 
• Under förvarets drifttid (fram till cirka år 2100) beslutas att i Sverige bygga ut kärnkraften 

med nya reaktortyper i vilka man kan tillgodogöra sig energiinnehållet i det använda 
kärnbränslet från dagens reaktorer. Även om ett sådant scenario teoretiskt skulle kunna 
motivera återtag av redan deponerade kapslar, så förefaller det troligare att deponering av 
ytterligare kapslar skulle avbrytas, att redan deponerade kapslar lämnas kvar i förvaret samt 
att detta försluts. Se även avsnitt 11.2 i denna bilaga, Återvinning av uran och plutonium i 
det använda kärnbränslet. 

 

3.4.2 Återtag efter förslutning 

Även för återtag efter förslutning måste man skilja mellan olika scenarier, beroende på huvudmotivet 
för åtgärden. Två scenarier kan renodlas: 
 

• Återtag på grund av nya bedömningar av den långsiktiga säkerheten. Beslut om förslutning av 
ett förvar cirka år 2100 kommer sannolikt endast till stånd under förutsättning att besluts-
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fattarna vid den tidpunkten känner stark övertygelse om att långsiktig säkerhet föreligger. Men 
det kan teoretiskt inte uteslutas att ny kunskap några hundra år efter det att förslutningen skett 
visar att beslutet att försluta förvaret vilade på en i väsentliga avseenden felaktig analys av den 
långsiktiga säkerheten. Vad ska då göras? Svaret kan bara bli att frågan inte är möjlig att 
besvara i dag och att svaret endast kan ges av dem som lever vid denna tidpunkt. Vår egen och 
den generation som har att fatta beslut om förslutning kan inte göra mer än att arbeta för att 
bästa möjliga kunskap föreligger när beslut om förslutning ska fattas. 

 
• Återtag på grund av att förvaret anses innehålla resurser som bör tas till vara. På motsvarande 

sätt som i det första scenariot, måste man även i detta fall utgå från att beslutet om förslutning 
cirka år 2100 är grundat på bedömningen att förvarets innehåll utgör ett avfall och inte en 
resurs som bör tas tillvara. Framtida rön och ekonomiska bedömningar kan emellertid komma 
att leda fram till ett annat synsätt. Men om den situationen uppstår, så måste de generationer 
som då lever göra sin egen bedömning om de resurser som åtgår för att komma åt nyttigheten 
står i rimlig proportion till vad som kan vinnas genom ett återtag. 

 

3.4.3 Möjligheter till återtag 

SKB bedömer att det är möjligt att både före och efter förslutning återta kapslar från det planerade 
slutförvaret, men genomförandet blir mer arbetskrävande och sannolikt mer komplicerat efter 
förslutning. En mer detaljerad och specifik redovisning av hur återtag planeras genomföras som en 
tänkbar åtgärd för att hantera eventuella fel som uppstår eller upptäcks under deponeringssekvensen, 
tas fram som ett underlag till den preliminära säkerhetsanalys (PSAR) som SKB, som en del av den 
stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen, lämnar in till SSM för prövning inför tillstånd att påbörja 
uppförandet av slutförvaret. 
 
Det kan även noteras att SKB bedömer att återtag av kapslar från ett förvar enligt konceptet djupa 
borrhål sannolikt är mer komplicerat än återtag från ett KBS-3-förvar. Detta gäller oavsett om återtag 
aktualiseras före eller efter förslutning. 
 

3.4.4 Återtagsfrågan i Finland 

Det förtjänar också att noteras att i Finland var frågan om återtag berörd i det så kallade 
principbeslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle, som ratificerades av Finlands Riksdag 18 maj 
2001. Där sägs bland annat att innan tillstånd ges att bygga ut förvaret ska den som söker tillhanda-
hålla tillräckligt detaljerade rapporter och planer för hur förvaret ska kunna återöppnas, vilka faktorer 
som behöver beaktas, vilken teknik som skulle kunna användas och hur säkerheten påverkas av 
öppnandet. Däremot, kommer det nuvarande (2012) formella kravet på återtag i Strålsäkerhets-
centralens föreskrifter tas bort från och med år 2013 och det finns inga lagkrav på återtag i Finland. 
Finlands regering har även mildrat sin syn på återtag, och i det senare principbeslutet avseende 
tillstånd att uppföra ett fjärde kärnkraftverk i Olkiluoto noteras bara ett antal skäl, liknande de 
scenarior som skisseras ovan, där återtag skulle kunna blir aktuellt. Slutligen bör det noteras att 
Finlands regering och riksdag fattat principbeslut om att slutförvaring av använt kärnbränsle i enlighet 
med den sökta metoden (KBS-3) ligger i samhällets övergripande intresse. Med detta principbeslut 
som underlag har Posiva Oy kunnat uppföra ONKALO-anläggningen, som till sin omfattning 
motsvarar tillfarterna i det av SKB nu sökta slutförvaret. De tekniska förutsättningarna för återtag från 
det planerade förvaret i Finland är i allt väsentligt desamma som för ett förvar som uppförs med 
samma principlösning i Sverige. 
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3.5 Hantering av MOX-bränsle 

Östhammars kommun önskar en utförligare redovisning av hur MOX-bränslet ska hanteras.  
 
Hanteringen av MOX-bränsle redovisas i avsnitt 2.2, 2.3, 4.7 och 6.2.1 i Spent fuel for disposal in the 
KBS-3 repository (SKB TR-10-13). Rapporten är en referens till SR-Site och inlämnad i ansökan 
enligt kärntekniklagen.  
 

3.5.1 Bakgrund 

Det MOX-bränsle (blandoxidbränsle, mixed oxide fuel) som ska hanteras inom KBS-3-systemet är ett 
resultat av de avtal om upparbetning, som tecknades i ett inledande skede av det svenska 
kärnkraftsprogrammet för att senare avvecklas. Det utgörs dels av tyskt MOX-bränsle som bytts mot 
svenskt upparbetat bränsle med motsvarande innehåll plutonium, så kallat Swap-MOX, dels av BWR-
MOX (boiling light water reactor MOX) som har, eller planeras, användas vid Oskarshamn. I dag 
finns tre sådana element lagrade vid reaktorn O1 och cirka 80 ytterligare element är planerade att 
tillverkas och användas. Swap-MOX bränslet utgörs av 184 PWR-element (pressurised light water 
reactor) med en medelutbränning på 31 MWd/kg HM (heavy metal) och 33 BWR-element med en 
medelutbränning på 16 MWd/kg HM. För bränslet som ska användas i Oskarshamn gäller att 
elementens medelutbränning högst får uppgå till 50 MWd/kg HM. Totalt ska cirka 54 000 
bränsleelement tas omhand inom KBS-3-systemet. Medelutbränningen för BWR-bränsle förväntas bli 
cirka 40 MWd/kg U (uran) och för PWR cirka 45 MWd/kg U.  
 

3.5.2 Egenskaper 

Radionuklidinventariet i det använda kärnbränslet bestämmer dess radioaktivitet. Radioaktiviteten 
bestämmer i sin tur stråldosrat och värmeutveckling eller resteffekt. Det använda kärnbränslets 
stråldosrat och resteffekt är de egenskaper som har störst betydelse för kärnsäkerhet och strålskydd. 
Eftersom radioaktiviteten avtar med tiden, avtar både stråldosrat och resteffekt med avklingningstiden 
efter att bränslet togs ur reaktorn. 

Den parameter som har störst betydelse för radionuklidinventariet vid tiden bränslet tas ur reaktorn är 
dess utbränning. Utbränningen ger en bild av hur många kärnklyvningar och hur mycket 
neutronstrålning som har förekommit i bränslet, och därmed av dess innehåll av klyvningsprodukter 
och transuraner. Radionuklidinventariet påverkas också av bränslets utbränningshistorik, det vill säga 
hur det har använts i reaktorn, och av bränsletypen. MOX-bränslet har, givet en viss utbränning och 
avklingningstid, ett större innehåll av transuraner (ämnen med högre atomnummer än uran) och ett 
inventarium som ger en högre neutronkällstyrka. Neutronkällstyrkan har betydelse för strålskyddet 
under KBS-3-systemets driftskede. 

Radionuklidinventariet är också viktigt i analysen av slutförvarets säkerhet efter förslutning. En annan 
egenskap som är viktig för säkerheten efter förslutning är bränslets låga löslighet i förvarsmiljön. Både 
uran- (UOX) och MOX-bränslet är i oxidform och har likvärdigt låg löslighet i förvarsmiljön. 
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3.5.3 Hantering 

I detta skede av KBS-3-systemets utveckling pågår projektering av de ingående anläggningarna. 
Anläggningarna dimensioneras efter det element som ger den högsta stråldosraten och 
värmeutvecklingen vid hantering. Principen för strålskyddet är att begränsa doser till människor så 
långt rimligen möjligt. Det innebär bland annat att strålskärmar dimensioneras så att stråldosraten vid 
deras yta är så låg att accepterade dosgränser för personal inte överskrids, även om de tillbringar all sin 
arbetstid där exponeringen är som störst. MOX-bränslet kommer därmed inte att behöva hanteras på 
annat sätt än UOX-bränsle. Vid icke förväntade missöden eller om det av någon anledning skulle 
förekomma element med högre stråldosrat än den som är dimensionerande för strålskärmningen, 
kommer särskilda åtgärder baserade på den eventuella situationen att vidtas. Inte heller här skiljer sig 
MOX från UOX, utan hänsyn kommer att tas till de faktiska förhållandena i ett sådant fall. 

För det inkapslade bränslet finns en högsta acceptabel stråldosrat på kapselytan som är satt med 
hänsyn den långsiktiga säkerheten efter deponering av kapseln. Den kommer också att vara 
dimensionerande för strålskyddet vid hantering av det inkapslade bränslet.  

Vid själva inkapslingen gäller att den totala resteffekten i kapseln ska underskrida en given nivå och 
de element som genererar mest strålning ska placeras i kapselns centrala positioner. På så sätt bidrar 
kapseln och de övriga elementen på bästa sätt till strålskärmningen. Att placera elementen med högst 
stråldosrat i centrala positioner är enbart möjligt i kapslar för BWR-bränsle med tolv bränslekanaler, i 
PWR-kapslar som bara rymmer fyra element kommer alla element att ha likvärdig strålskärmning. För 
BWR-kapslar gäller att om det är MOX-elementet med högst stråldosrat i den uppsättning som valts 
för en viss kapsel, kommer det att placeras i någon av kapselns centrala positioner. Det kan bli fallet 
på grund av MOX-bränslets högre neutronkällstyrka, men behöver inte nödvändigtvis bli det på grund 
av bränslets utbränning och långa avklingningstid. De PWR-MOX som ska hanteras har generellt 
förhållandevis låg stråldosrat på grund av sin låga utbränning och långa avklingningstid. Det PWR-
element som kommer att ge störst stråldosrat på kapselytan är det med högst utbränning och kortast 
avklingningstid. Detta element kommer att vara ett UOX-element. 

Swap-MOX bränslet kommer från tyska reaktorer och har andra dimensioner än det bränsle som 
kommer från de svenska reaktorerna. Det innebär att det kommer att behövas distansklossar i kapselns 
bränslekanaler för att man inte ska riskera att bränslet skadas vid hantering av kapseln. 
Distansklossarna placeras in i kapselns bränslekanaler i samband med inkapslingen. 

För all hantering av använt kärnbränsle liksom för slutförvaringen gäller att kriticitet under inga 
omständigheter får uppstå. MOX och UOX bränsle ska uppfylla samma kriterier för kriticitet. Vidare 
gäller för såväl MOX som UOX att innehållet av kärnämne ska dokumenteras så att SKB alltid kan 
rapportera hur mycket som finns i varje anläggning och var inom KBS-3-systemet kärnämnet finns. 

Sammanfattningsvis kan man säga att hanteringen av MOX- och UOX-bränsle är likvärdig, eftersom 
den ska uppfylla samma krav på kärnsäkerhet och strålskydd. 
 

3.6 Egenskaper hos det sista bränslet som tas ur reaktorerna 

Östhammars kommun vill ha en beskrivning av egenskaperna hos det sista bränslet som tas ur 
reaktorn. 
 
Det sista bränsle som tas ur härden kommer till stor del att vara lågutbränt. Det innebär att det i 
jämförelse med medel- eller högutbränt bränsle, vid en given avklingningstid, kommer att ha ett 
mindre innehåll av radionuklider och därmed lägre stråldosrat och lägre värmeutveckling eller 
resteffekt. Det är en fördel vid hanteringen och det lågutbrända bränslet kräver inga särskilda åtgärder. 
 
På grund av den låga utbränningen kommer bränslet att innehålla mer klyvbart material än medel- 
eller högutbränt bränsle med samma anrikningsnivå (det vill säga innehållet av klyvbart material före 
användningen i reaktorn). Andelen blir större eftersom den låga utbränningen innebär att färre 
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kärnklyvningar ägt rum. Ett högt innehåll av klyvbart material innebär att reaktiviteten, det vill säga 
benägenheten för kriticitet, ökar. För att det använda bränslet ska tillåtas att tas emot för hantering 
inom KBS-3-systemet, måste det visas att kriticitet under inga omständigheter kan uppstå i något 
hanteringssteg. Det gäller allt använt kärnbränsle. Om det skulle finnas bränsleelement med 
kombinationer anrikning/utbränning som inte uppfyller kriteriet för kriticitet vid hantering, måste 
bränslets geometri ändras, det vill säga bränsleelementet plockas isär, så att kriteriet kan uppfyllas. Det 
måste i så fall ske på kärnkraftverken innan det aktuella elementet får transporteras till KBS-3-
systemet. Med undantag av eventuellt behov av distansklossar på grund av avvikande geometri, 
kommer ett sådant hypotetiskt isärplockat element inte att kräva några särskilda åtgärder. 
 
Hantering av lågutbränt bränsle redovisas i avsnitt 2.2.1, 4.4.1 och 6.7 i TR-10-13.  
 

3.7 Högutbränt bränsle 

Systemet för slutförvaring av använt bränsle dimensioneras för att hantera och slutförvara bränsle med 
en utbränningsgrad av upp till 60 MWd/kgU (uran) för uranoxidbränsle och 50 MWd/kgHM (Heavy 
Metal, det vill säga uran och plutonium) för MOX-bränsle. Utbränningsgraden för det använda bränsle 
som hittills producerats är lägre. Medelutbränningsgraden för det använda bränsle som i dag finns i 
Clab är cirka 34 MWd/kgU för BWR-bränsle och cirka 41 MWd/kgU för PWR-bränsle. 
Kärnkraftverken har successivt ökat utbränningsgraden och planerar för att i framtiden öka den 
ytterligare. Planerad utbränningsgrad mot slutet av den planerade drifttiden för reaktorerna närmar sig 
de dimensionerande värdena. Medelutbränningen för allt bränsle som ska slutförvaras förväntas för 
BWR-bränsle bli cirka 40 MWd/kgU och för PWR cirka 45 MWd/kgU.  
 
Högre utbränningsgrad innebär att fler kärnklyvningar skett i bränslet, vilket leder till relativt sett 
högre aktivitetsinnehåll, högre dosrat, högre resteffekt och ett större innehåll av transuraner. Högre 
utbränningsgrad ger allmänt sett även en ökning av mängden fissionsgas. 
 
Resteffekten i en kapsel är begränsad till 1 700 W. Bränsleelement till en kapsel ska väljas så att 
resteffekten hamnar så nära 1 700 W som möjligt för att få ett effektivt utnyttjande av kapslarna. Det 
innebär att i en kapsel kommer bränsleelement med hög utbränning att blandas med bränsleelement 
med låg utbränning så att medeleffekten blir 1 700 W. En följd av detta blir att inventariet av 
radioaktiva ämnen blir likartat i alla kapslar. Om det inte finns några bränsleelement med låg 
utbränning och/eller lång avklingningstid så innebär det att någon eller några positioner i ett antal 
kapslar måste lämnas tomma för att kravet på maximal resteffekt ska kunna innehållas. En annan 
möjlighet är att utsträcka avklingningstiden innan inkapsling sker och på så sett minska resteffekten 
för att kunna fylla kapslarna. SKB ser detta som i första hand en ekonomisk optimering. 
 

3.8 Skadat bränsle 

Normalt sett är kapslingsrören som innesluter kutsarna av uranoxid täta, vilket förhindrar spridning av 
radioaktiva ämnen. Om kapslingen skadats så att det gått hål på kapslingsröret går det vanligen under 
benämningen ”skadat bränsle”. Bränsle med mindre skador (till exempel så kallade ”pin holes”) 
hanteras utan särskilda åtgärder, medan bränslerör med större skador placeras i skyddsboxar för att 
hindra spridning av radioaktiva ämnen vid hantering och mellanlagring. Skadat bränsle kommer i de 
fall det befinns lämpligt att placeras i särskilda kapslingsrör innan det transporteras till Clab/Clink för 
mellanlagring och inkapsling. Kapslingsrören anordnas så att de får formen av ett PWR-element och 
kan således placeras i en kapsel av PWR-typ. Sådana kapslar kommer att innehålla en mindre mängd 
bränsle (uran) än en normal kapsel. Genom att skadat bränsle placeras i kopparkapslar som försluts på 
samma sätt som övrigt använt kärnbränsle är, sett ur perspektivet långsiktig säkerhet, skillnaderna mot 
övrigt bränsle försumbara.  
 
  



 1382754 - Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen 

Öppen 2.0 Godkänt 36 (116) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

4 Nollalternativ 
Frågor om nollalternativet och kapaciteten i Clab tas upp av Naturskyddsföreningen i Kalmar län, 
Oskarshamns kommun, Östhammars kommun, Milkas, Oss, MKG, SSM, Kärnavfallsrådet och SERO.  
 
Nollalternativet innebär att inkapslingsanläggningen och slutförvarsanläggningen inte kommer till 
stånd, se ansökans toppdokument, avsnitt 5.3. I ett sådant fall kommer SKB att arbeta vidare för att 
lösa slutförvaringen av det använda kärnbränslet på ett långsiktigt säkert sätt. Då det redan finns ett 
fungerande och beprövat system för mellanlagring bedömer SKB att en fortsatt mellanlagring i Clabs 
bassänger är den troligaste utvecklingen, sett utifrån kraven på redovisning av ett nollalternativ.  
 

4.1.1 Kapacitet i Clab 

Sista februari 2013 mellanlagrades 5 644 ton använt kärnbränsle i Clab. Anläggningen byggdes ut 
under 2000-talet och har i dag tillstånd för mellanlagring av sammanlagt 8 000 ton. Kapaciteten i Clab 
kan utökas till 10 000 ton genom att kompaktkassetter, liknande de som redan finns och används i dag 
i Clab, används för allt bränsle. Enligt dagens prognoser beräknas 8 000 ton uppnås cirka år 2023. 
Detta framgår av MKB:n, avsnitt 5.4, Sökt verksamhet och alternativ – Nollalternativ.  
 
Det är även möjligt att utöka kapaciteten i Clab utöver 10 000 ton genom att nyttja andra lösningar för 
mellanlagring av härdkomponenter och styrstavar. Om dessa komponenter mellanlagras på annan plats 
kan kapaciteten ökas så att alla lagringspositioner i Clab är fyllda först år 2037, se Fud-program 2010 
avsnitt 3.3 (Flexibilitet vid ändrade förutsättningar – Drifttagning av Kärnbränsleförvaret och Clink).  
 
En ökning av lagringskapaciteten i Clab kräver en ändring av driftstillståndet enligt kärntekniklagen 
och ett nytt eller ändrat tillstånd enligt miljöbalken samt en utbyggnad av kylkedjan. SKB planerar att 
ansöka om tillstånd för utökad lagringskapacitet i Clab i god tid innan den mängd använt bränsle som 
behöver mellanlagras når den mängd det i dag finns tillstånd för, 8 000 ton. En sådan ansökan får 
prövas i särskild ordning enligt de lagar som gäller vid det tillfälle när det blir aktuellt. SKB har även 
inlett planeringen för de förberedande åtgärder som behövs, såsom utbyggnad av kylkedjan och 
införskaffande av erforderligt antal kompaktkassetter. 
 
Om inkapsling och slutförvaring inte skulle kunna inledas innan Clabs kapacitet för mellanlagring 
uppnåtts, så är det tekniskt möjligt att bygga ut Clab med ett tredje bergrum med lagringsbassänger, se 
MKB:n avsnitt 11.1.1, Nollalternativet – Påverkan, effekter och konsekvenser. Erfarenheter från 
utbyggnaden av Clabs andra bergrum ger en god bild av de miljökonsekvenser som i så fall skulle 
uppstå (se Icke-kärntekniska miljökonsekvenser – Clab etapp 2, SKB PR-97-04). Dessa sammanfattas 
i avsnitt 11.1.1 i MKB:n, Nollalternativet – Påverkan, effekter och konsekvenser.  
 
Om det är fråga om mindre mängder som skulle behöva mellanlagras, så kan torrlagring vid Clab vara 
ett ekonomiskt rimligt alternativ. Att göra mellanlagring på andra platser skulle innebära etablering av 
nya kärntekniska anläggningar och transportsystem, vilket skulle medföra kraftiga ökningar av 
kostnaderna utan förbättrad strålsäkerhet.  
 

4.1.2 Förlängd drift av Clab 

Även om en fortsatt lagring i Clab inte är förenlig med en viktig utgångspunk för SKB:s uppdrag, 
nämligen att avfallsfrågan till alla väsentliga ska delar lösas av de generationer som har haft nytta av 
elproduktionen från kärnkraften, finns det ur teknisk synvinkel möjligheter för att kunna driva 
anläggningen på ett säkert sätt i 100–200 år. Detta kräver löpande underhåll och förnyelse av 
anläggningen, vilket är ett scenario som varken SKB, Oskarshamns kommun eller andra aktörer tycker 
är acceptabelt ur samhällelig synpunkt även om det är tekniskt möjligt.  
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Om anläggningen drivs på ett kontrollerat sätt förväntas miljökonsekvenserna bli av samma karaktär 
som dagens konsekvenser, se MKB:n kapitel 8.1.4 (Clab – Effekter och konsekvenser). Då 
samhällsutvecklingen i ett långtidsperspektiv är osäker, går det inte att utesluta att Clab vid någon 
tidpunkt skulle komma att överges. Konsekvenserna av ett övergivande beror till stor del på när detta 
sker, ju senare desto lindrigare, eftersom bränslets aktivitet och resteffekt avklingar med tiden. 
Konsekvenserna beror även på om anläggningen måste överges omedelbart eller om man får en viss 
förvarning. Om man får förvarning kan man vidta vissa konsekvenslindrande åtgärder, till exempel 
omflyttning av bränsle för att jämna ut resteffekten, öppning av portar mellan bassängerna och 
vattenfyllning av hela undermarksdelen. Detta beskrivs vidare i MKB:n avsnitt 11.1.2.2, 
Nollalternativet – Risker vid oplanerat övergivande. En utförlig beskrivning finns i Förlängd lagring i 
Clab rapporten (SKB R-06-62).  
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5 Miljökonsekvenser 
Havs- och vattenmyndigheten, Oskarshamns och Östhammars kommuner, länsstyrelsen i Uppsala län, 
Naturvårdsverket, Oss, MKG och Kärnavfallsrådet framför kompletteringsönskemål inom flera 
områden kopplade till konsekvenser för miljön.  
 

5.1 Miljökvalitetsnormer för vatten och vattenhantering 

Under senare år har EU:s ramdirektiv för vatten – Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område – det så kallade vattendirektivet, införts i svensk lag. Detta har fört med sig betydande 
förändringar i den lagstiftning som rör vattenmiljöer. En viktig del i det arbetet har varit att ta fram 
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Då arbetet med underlaget till MKB:n pågick parallellt med 
framtagande och fastställande av MKN, var det inte möjligt att i MKB:n ta hänsyn till de nya 
bestämmelserna. SKB kompletterar därför det inlämnade underlaget för att svara upp till kraven som 
de nya bestämmelserna innebär. Vidare föreslår även SKB mindre ändringar av underlaget rörande 
vattenhanteringen och vattenverksamheten, som även de medför att konsekvensbedömningen för 
vattenmiljöer behöver uppdateras.  
 
SKB kompletterar därmed ansökan och MKB:n med två nya underlag, bilaga K:4, Komplettering 
avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark 
och bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring 
av använt kärnbränsle. Bilaga K:4 innehåller en beskrivning av den planerade hanteringen av de 
vattenströmmar som verksamheten i Forsmark kommer att ge upphov till samt en uppdatering av 
underlaget rörande vattenverksamheten vid Söderviken. Bilaga K:5 innehåller en bedömning av den 
planerade verksamhetens konsekvenser för vattenmiljöer i både Forsmark och Simpevarp utifrån 
platsernas lokala förutsättningar och fastställda MKN. 
 

5.2 Grundvattenbortledningens konsekvenser för naturvärden 

5.2.1 Konsekvenser för skyddade områden  

Påverkan på riksintresset Forsmark-Kallrigafjärden 

Påverkan, effekter och konsekvenser för områden av riksintresse för naturvård redovisas dels i MKB:n, 
dels i underbilaga 4 till MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del I) – Bortledande av grundvatten 
från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle. Riksintressets värden, liksom den påverkan och 
de konsekvenser som slutförvaret bedöms ha på riksintresset, beskrivs också i avsnitten 6.9.2 till 6.9.4 
i rapporten Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark – Beskrivning av 
konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion (SKB R-10-17). Rapporten lämnas nu till mark- 
och miljödomstolen som en komplettering till MKB:n (se bilaga K:7). Det är viktigt att poängtera att 
bedömningarna baseras på ett antal försiktiga antaganden och kan därmed ses som ett ”värsta-fall-
scenario”.  
 

Påverkan på Natura 2000-området Kallriga 

SKB:s bedömning är att de arter och miljöer som ska skyddas inom Natura 2000-området inte kommer 
att utsättas för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av utpekade arter eller 
naturtyper. Emellertid vill SKB möjligöra en fullständig och förutsättningslös prövning av den sökta 
verksamheten och yrkar därför reservationsvis tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (se 
kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 3.2 samt denna bilaga avsnitt 5.6, Natura 
2000). 
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5.2.2 Påverkan på sjöar, bäckar och våtmarker 

Avsnitt 5.2.2 är uppdaterat huvudsakligen med resultat från kompletterande fiskvandringsstudien 
2013. 
 
Grundvattenbortledningens påverkan på sjöar 

Inledningsvis ska det noteras att grundvattenbortledningen från slutförvarsanläggningen inte ska 
betraktas som någon ”planerad” påverkan på sjöar i Forsmarksområdet. Det som redovisas i ansökan 
är en riskanalys, som utgår från ett hypotetiskt fall med ett helt öppet förvar och endast mycket 
begränsad tätning av berget kring förvarets bergutrymmen. Den genomförda flödesmodelleringen 
beaktar att vissa sjöar har in- och/eller utflöden via bäckar (till exempel Bolundsfjärden och 
Eckarfjärden) och andra inte (till exempel Fiskarfjärden). Modellen (MIKE SHE) är tredimensionell 
och beaktar rums- och tidsberoende interaktion mellan berg och jord samt sådan interaktion mellan 
grund- och ytvatten inom hela modellområdet. 
 
För det hypotetiska beräkningsfall som nämns ovan ger grundvattenbortledningen enligt genomförda 
MIKE SHE-beräkningar, med undantag för sjön Puttan (se nedan), upphov till ingen eller endast liten 
sänkning av nivån i sjöarna i Forsmark. Nivån i sjöarna visar på stora variationer under året och 
sjöarna är även påverkade av landhöjningens långsiktiga inverkan. Sjöarnas flora och fauna är således 
anpassade till föränderliga omgivningsförhållanden. Detta medför att de ekologiska konsekvenserna 
av små, eventuella sjönivåförändringar till följd av grundvattenbortledningen från 
slutförvarsanläggningen inte bedöms medföra några negativa ekologiska konsekvenser för 
sjömiljöerna, dock med undantag för sjön Puttan. 
 
Påverkan på sjön Puttan och förutsättningarna för fiskvandring 

Figurerna 5-1 och 5-2 är samma som figurerna 7-13 och 7-14 i referensen Hydrological and 
hydrogeological effects of an open repository in Forsmark – Final MIKE SHE flow modelling results 
for the Environmental Impact Assessment (SKB R-10-18) och ger närmare information om den 
beräknade sjönivåsänkningens variationer under typåret (2006) i sjön Puttan. Figur 5-1 visar MIKE 
SHE-beräknad sjönivå för olika tätningsfall (inklusive opåverkad sjönivå, utan 
slutförvarsanläggningen) och figur 5-2 visar motsvarande tidserie på sjönivåsänkningen, det vill säga 
skillnaden mellan påverkad och opåverkad sjönivå. 
 
Bedömningen är att en stor nivåsänkning i sjön Puttan (med en ytarea på 0,08 kvadratkilometer) skulle 
ge upphov till kraftiga förändringar av sjöns flora och fauna och leda till snabbare igenväxning. 
Specifikt skulle sjön utgöra en sämre miljö för fisk, men skulle samtidigt kunna utvecklas till en bättre 
miljö för groddjur. Som framgår av figurerna erhålls dock en maximal sjönivåsänkning på 0,85 meter 
endast för beräkningsfallet med mycket begränsad bergtätning; sänkningen relativt sjönivån för 
opåverkade förhållanden är större än 0,6 meter under några månader på vintern, men mindre än 0,5 
meter under större delen av typåret. För övriga tätningsfall är den maximala nivåsänkningen lägre 
(0,45 meter respektive 0,15 meter) och på motsvarande sätt varierande under året. Bedömningen är 
således att grundvattenbortledningen från slutförvarsanläggningen endast medför begränsade 
förändringar av sjöns flora och fauna. 
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Figur 5-1. MIKE SHE-beräknad nivå (”Water level”) i sjön Puttan under typåret 2006 för olika tätningsfall, det 
vill säga för olika värden på vattengenomsläppligheten i tätningen av berget kring förvaret (”Kgrout”). Figuren 
visar även modellberäknad sjönivå för opåverkade förhållanden (”undisturbed conditions”). (= 7-13 i R-10-18)  
 

 
Figur 5-2. MIKE SHE-beräknad sänkning av nivån (”Water level drawdown”) i sjön Puttan under typåret 2006 
för olika tätningsfall. (= figur 7-14 i R-10-18)  

 
Puttan är belägen intill sjöarna Bolundsfjärden och Norra Bassängen. De hydrologiska 
förutsättningarna för fiskvandring mellan havet och Norra Bassängen och vidare mellan sjöarna, styrs 
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av sjötrösklarna och havs- och sjönivåernas variationer i tiden. Bedömningen är att Puttan inte har 
någon betydelse som yngelkammare för havslevande fisk, eftersom sjön inte har några 
bäckförbindelser med de omgivande sjöarna. Figur 5-3 presenterar avvägda sjötrösklar samt uppmätta 
eller modellberäknade nivåer, som påvisar de begränsade möjligheterna för fiskvandring till och från 
sjön Puttan. Sjötrösklarna mättes in och avvägdes under perioden 2004–2005 och resultaten redovisas 
i Forsmark site investigation – Measurements of brook gradients and lake thresholds (SKB P-04-14). 
Automatisk registrering av havets nivå samt nivåer i sjöarna Norra Bassängen och Bolundsfjärden har 
pågått kontinuerligt med tryckgivare och logger sedan maj 2003. Nedanstående analys utgår från 
dygnsmedelvärden av högupplösta data för perioden 2003-05-01–2013-12-31 (tio år och åtta 
månader). För sjön Puttan används MIKE SHE-beräknade tidsserier på sjöns nivå för ”typåret” 2006 
(SKB R-10-18). 
 

 

Figur 5-3. Avvägda sjötrösklar samt uppmätta nivåer i havet och i sjöarna Norra Bassängen och 
Bolundsfjärden under perioden 1 maj 2003–31 december 2013. I figuren visas även modellberäknad nivå i sjön 
Puttan under typåret 2006 (R-10-18). Figuren påvisar de begränsade möjligheterna för fiskvandring till och 
från sjön Puttan. 

 
Fiskvandring mellan havet och sjön Norra Bassängen 

Norra Bassängens sjötröskel mot havet är på nivån +0,19 meter (i höjdsystem RHB 70). Havets nivå 
har varit högre än sjötröskeln cirka tio procent av tiden under perioden 1 maj 2003–31 december 2013, 
medan Norra Bassängens nivå har varit högre än sjötröskeln 94 procent av tiden. Notera att under 
perioder då havets nivå är över sjötröskeln (cirka 10 % av tiden) är Norra Bassängens nivå minst lika 
med havets nivå och således också över sjötröskelns nivå. Dessa data visar alltså att det finns 
hydrologiska förutsättningar för fiskvandring mellan havet och sjön Norra Bassängen under den 
största delen av året. Vid ett provfiske under lektid (Loreth T, 20051) fångades tusentals fiskindivider, 
främst gärs, men också mört, abborre och gädda (se sammanställning i The limnic ecosystems at 
Forsmark and Laxemar-Simpevarp – Site descriptive modelling, SDM-Site, SKB R-08-02). 
 
Fiskvandring mellan sjöarna Norra Bassängen och Bolundsfjärden 

Bolundsfjärdens sjötröskel mot Norra Bassängen är på nivån +0,28 meter. Norra Bassängens nivå har 
varit över Bolundsfjärdens sjötröskel cirka 75 procent av tiden under perioden 1 maj 2003 till 31 
december 2013, medan Bolundsfjärdens nivå har varit över sjötröskeln cirka 85 procent av tiden. Data 
visar således att det finns goda hydrologiska förutsättningar för fiskvandring mellan Norra Bassängen 
och Bolundsfjärden. 
 

                                                      
1 Loreth T, 2005. Quantification of one spring fish migration in a small coastal stream in the Forsmark 
area, Sweden. Scripta Limnologica Upsaliensia 2005, B:7. 
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Fiskvandring mellan sjöarna Norra Bassängen och Puttan 

Puttans sjötröskel mot Norra Bassängen är på nivån +0,48 meter. Norra Bassängens nivå har varit över 
sjötröskeln 16 procent av tiden under perioden 1 maj 2003–31 december 2013. Puttans MIKE SHE-
beräknade nivå för opåverkade förhållanden (utan grundvattenbortledning från 
slutförvarsanläggningen) är över sjötröskeln cirka 25 procent av tiden under typåret 2006. Andelen 
minskar något i beräkningsfall med grundvattenbortledning från slutförvarsanläggningen. För 
opåverkade förhållanden är både Norra Bassängens nivå och Puttans nivå över sjötröskeln under cirka 
15 procent av tiden under typåret 2006. Dessa data visar att det även för opåverkade förhållanden finns 
hydrologiska förutsättningar för fiskvandring mellan sjöarna Norra Bassängen och Puttan endast under 
en begränsad del på året, vilket i sin tur begränsar Puttans betydelse som yngelkammare för fisk. 
 
Puttan har även en annan, högre belägen sjötröskel mot Bolundsfjärden (+0,69 meter). 
Bolundsfjärdens nivå har varit över Puttans sjötröskel mot Bolundsfjärden under endast 0,1procent av 
tiden sedan maj 2003, specifikt i samband med stormen ”Per” (15–16 jan 2007) och i slutet av april 
2013. Puttans MIKE SHE-beräknade nivå är inte över sjötröskeln mot Bolundsfjärden vid något 
tillfälle under typåret 2006. 
 
Kompletterande fiskvandringsstudie, våren 2013 

Tidigare studier i området med fångst av vandrande fisk (till exempel Loreth 20052) har fokuserat på 
vandringsvägar med bäst förutsättningar för fiskvandring mellan havet, Norra Bassängen och 
Bolundsfjärden. Som komplement till dessa studier och de hydrologiska bedömningarna genomfördes 
en fiskvandringsstudie under perioden 25 april–8 maj 2013, i syfte att bedöma omfattningen på 
fiskvandring mellan Norra Bassängen och Puttan. Studien, som genomfördes av Institutionen för 
akvatiska resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet (med personal från Kustlaboratoriet i Öregrund), 
omfattade fångst och identifiering av vandrande fisk i de vandringsvägar mellan Norra Bassängen och 
Puttan som bedöms ha bäst förutsättningar för fiskvandring. Som del av studien fångades fisk även i 
redan kända fiskvandringsvägar mellan Norra Bassängen och Bolundsfjärden. 
 
Baserat på kartor och undersökningar på plats, identifierades två möjliga vandringsvägar mellan Norra 
Bassängen och Puttan samt en vandringsväg mellan Norra Bassängen och Bolundsfjärden (se figur 5-
4). I var och en av dessa möjliga vandringsvägar (vattendrag) etablerades en fiskestation, betecknade 
1–3 i figur 5-4. 
 
 
 

                                                      
2 Loreth T, 2005. Quantification of one spring fish migration in a small coastal stream in the Forsmark area, 
Sweden. Degree project in Limnology, 20 p, Uppsala universitet. Scripta Limnologica Uppsaliensia 2005 B:7. 
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Figur 5-4. Lägen för de fiskestationer som etablerades i de tre möjliga fiskvandringsvägarna, mellan Norra 
Bassängen och Puttan (stationerna 1 och 2) samt mellan Norra Bassängen och Bolundsfjärden (station 3). De 
infällda bilderna visar vandringsvägarna vid fiskestationerna 1 och 3 samt tillhörande ryssjor. 
 
Sjöarnas nivåer var ovanligt höga då fiskvandringsstudien genomfördes. Vandringsvägen Norra 
Bassängen–Bolundsfjärden hade ett vattendjup på cirka 0,4 meter och ett kontinuerligt vattenflöde. 
Bedömningen var att denna vandringsväg kan utgöra en mer eller mindre kontinuerlig förbindelse för 
fiskvandring mellan sjöarna. De två vandringsvägarna Norra Bassängen–Puttan hade däremot ett 
mindre vattendjup (cirka 0,2 meter) och inget vattenflöde. Dessa vandringsvägar bedömdes vara 
typiska översvämningsområden, där förbindelsen mellan sjöarna är temporär och endast existerar 
under perioder med höga nivåer i sjöarna. 
 
Figur 5-5 visar avvägda sjötrösklar samt uppmätta nivåer i havet och i sjöarna Norra Bassängen och 
Bolundsfjärden under en tvåmånadersperiod (1 april–31 maj 2013) som innefattar 
fiskvandringsstudien (jämför med figur 5-4). Under studien (25 april–8 maj 2013) var Norra 
Bassängens nivå ovanligt hög, +0,57–0,64 meter. Sedan maj 2003 har sjöns nivå varit över +0,56 
meter under endast fem procent av tiden. Sjöns nivå var under studien 0,1–0,2 meter över Puttans 
sjötröskel mot Norra Bassängen (+0,48 meter), vilket stämmer väl med noteringen om ett vattendjup 
på 0,2 m i vandringsvägarna Norra Bassängen–Puttan. Under studien var Bolundsfjärdens nivå +0,61–
0,71 meter. I studiens inledning, då sjöns nivå var som högst, var nivån i höjd med Puttans sjötröskel 
mot Bolundsfjärden. Sjöns nivå har varit över +0,60 meter under endast fyra procent av tiden sedan 
maj 2003, och i höjd med Puttans sjötröskel mot Bolundsfjärden under endast 0,1 procent av tiden. 
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Figur 5-5. Avvägda sjötrösklar samt uppmätta nivåer i havet och i sjöarna Norra Bassängen och 
Bolundsfjärden under perioden 1 april–31 maj 2013. 
 
Vid respektive fiskestation installerades fångstredskap i form av ryssjor (se figur 5-4) med en 
maskstorlek på 0,03 meter. Varje ryssja hade en halvcirkelformad öppning på cirka en meter samt en 
strut med åtta metallringar, med öppningar på cirka 0,5 meter. På ryssjans sidor fanns sidoarmar för att 
snöra av vandringsvägarna och leda in fisken i ryssjan. Ryssjorna installerades den 25 april och 
vittjades vid fem tillfällen; cirka klockan 9 på morgonen 26 och 30 april samt 3, 7 och 8 maj. Inför 
varje tillfälle stängdes ryssjorna cirka klockan 14 på eftermiddagen dagen före. Vid varje vittjning 
fördes all fångad fisk till en vattenfylld balja för artbestämning och längdmätning. Efter detta släpptes 
fisken tillbaka till vattendraget. 
 
Sammanlagt infångades 2 259 individer, varav endast åtta individer (0,4 procent) vid fiskestationerna 
1 och 2 mellan Norra Bassängen och Puttan. Detta styrker tidigare gjorda bedömningar att 
fiskvandring från Norra Bassängen nästan helt uteslutande utgörs av vandring till Bolundsfjärden. De 
vanligaste fiskarterna som infångades var mört (88 procent), abborre (åtta procent) och gädda (två 
procent), medan övriga infångade individer utgjordes av id, gers, braxen, sutare och ruda. 
 
De hydrologiska analyserna visar således att det normalt finns goda hydrologiska förutsättningar för 
fiskvandring mellan havet och Norra Bassängen samt mellan Norra Bassängen och Bolundsfjärden 
under den största delen av året. Det finns förutsättningar för fiskvandring mellan Norra Bassängen och 
Puttan under endast en begränsad del av året och fiskvandring mellan Bolundsfjärden och Puttan kan 
endast ske under kortvariga och sällan förekommande perioder med höga nivåer i sjöarna. Den 
kompletterande fiskvandringsstudien 2013 genomfördes under en period med ovanligt höga nivåer i 
Norra Bassängen och Bolundsfjärden och således ovanligt goda hydrologiska förutsättningar för 
fiskvandring till Puttan.  
 
Fiskvandringsstudien styrker således bedömningen att sjön Puttan inte har någon betydelse som 
yngelkammare för fisk, på grund av de mycket begränsade möjligheterna för fiskvandring mellan 
Puttan och sjöarna Norra Bassängen och Bolundsfjärden. 
 
Grundvattenbortledningens påverkan på bäckar 

Fiskvandring och bottenfauna i bäckar 

Bäckarna i Forsmarksområdet är små, de flesta utgörs av anlagda diken och är torra under stora delar 
av året och de har varierande mått av beskuggning. Vidare förekommer vägtrummor som utgör 
vandringshinder för fisk. Den största bäcken i det aktuella området har sin sträckning från sjön 
Eckarfjärden i söder via Stocksjön till sjön Bolundsfjärden. Vattenföringen i bäcken uppströms 
Bolundsfjärden har mätts kontinuerligt i två mätrännor sedan april 2004. Figur 5-6 visar mätdata för 
perioden 2004-04-14–2010-12-31 (sex år och åtta månader). Enligt dessa data är bäcken torr cirka tio 
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procent av tiden, vilket begränsar fiskvandring i bäcken och dess betydelse som fiskmiljö. 
 

 
Figur 5-6. Vattenföringen uppströms i bäcken, som har sin sträckning från sjön Eckarfjärden i söder via 
Stocksjön till sjön Bolundsfjärden. Mätdata för perioden 2004-04-14–2010-12-31 (sex år och åtta månader). 
 
 
Prognoser av grundvattenbortledningens effekter på bäckarnas vattenföring redovisas utförligt i 
underbilaga 4 till MKB:n, sidorna 66–67 och används bland annat som underlag för att kunna bedöma 
behov av åtgärder. Enligt genomförda MIKE SHE-beräkningar, för ett hypotetiskt fall med ett helt 
öppet förvar och endast mycket begränsad berginjektering, ger grundvattenbortledningen upphov till 
en marginell minskning av vattenföringen i de (förhållandevis) större bäckarna i Forsmarksområdet. 
Baserat på dessa prognoser, som alltså avser ett hypotetiskt fall som inte kommer att uppstå i 
verkligheten, finns det ingen anledning att förbereda för några åtgärder (exempelvis vattentillförsel) 
för bäckarna. 
 
De minskningar av vattenföringen i bäckarna som anges i underbilaga 4 till MKB:n (sidorna 66–67) 
avser den ackumulerade, MIKE SHE-beräknade vattenföringen under typåret 2006 för beräkningsfall 
med ett helt öppet förvar. Den största bäcken i det aktuella området har som nämns ovan, sin 
sträckning från sjön Eckarfjärden i söder via Stocksjön till sjön Bolundsfjärden. Figur 5-7 är hämtad 
från R-10-18 (figur 7-15) och ger närmare information om vattenföringsminskningens variationer 
under typåret i den aktuella bäcken. Figuren visar skillnaden mellan påverkad och ackumulerad 
vattenföring (med grundvattenbortledning från slutförvarsanläggningen) och opåverkad ackumulerad 
vattenföring (utan slutförvarsanläggningen) för olika tätningsfall. Som framgår av figuren erhålls i 
beräkningarna en minskning av vattenföringen främst under vinterhalvåret, medan minskningen är 
liten under sommarhalvåret. Minskningen av den ackumulerade vattenföringen (typåret 2006) för de 
tre olika tätningsfall som redovisas i figuren motsvarar mellan fem och tretton procent av den 
ackumulerade vattenföringen för opåverkade förhållanden. En minskning av bäckvatteninflödet till 
Bolundsfjärden innebär att sjön periodvis kan få något högre salthalt jämfört med opåverkade 
förhållanden. En periodvis något ökad salthalt har dock ingen betydelse för sjöns naturvärden, 
eftersom sjöns flora och fauna är anpassade efter naturligt varierande salthalt. 
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Figur 5-7. Vattenföringsminskningens variationer under typåret i bäcken, som har sin sträckning från sjön 
Eckarfjärden i söder via Stocksjön till sjön Bolundsfjärden. Figuren visar skillnaden mellan påverkad och 
ackumulerad vattenföring (med grundvattenbortledning från slutförvarsanläggningen) och opåverkad 
ackumulerad vattenföring (utan slutförvarsanläggningen) för olika tätningsfall. (= figur 7-15 i R-10-18)  
 
Grundvattenbortledningens påverkan på våtmarker 

Vad gäller effekter och konsekvenser som är knutna till bortledandet av grundvatten med en 
grundvattenavsänkning som följd, är det viktigt att poängtera att SKB:s bedömningar baseras på ett 
konservativt fall med följande antaganden:  

• Hela förvaret är öppet samtidigt, det vill säga att alla tunnlar antas vara öppna samtidigt. 
• Förvarets undermarksdelar tätas på Kinj=10-7, vilket i praktiken innebär en mycket 

begränsad tätning av berget. 

Det innebär att den redovisade grundvattenavsänkningen kan ses som ett ”värsta-fall-scenario”. 
Emellertid har SKB utifrån framtaget underlag bedömt att det uppstår en risk att gölar med höga 
naturvärden påverkas negativt av en grundvattensänkning. För att begränsa eller hindra att de mest 
värdefulla miljöerna tar skada av en grundvattensänkning orsakad av den planerade verksamheten, har 
SKB föreslagit att vid behov infiltrera vatten runt de mest värdefulla gölarna. 
 
De fem våtmarker som enligt SKB:s bedömning kan bli aktuella för vattentillförsel har 
naturvärdesklassats som klass 1 (nationellt värde, med förekomst av gulyxne och/eller gölgroda) och 
de är belägna inom eller i direkt anslutning till det prognostiserade påverkansområdet för 
grundvattenytans avsänkning eller nära påverkansområdets gräns. Ytterligare åtgärder, som redan 
vidtagits under 2012, är anläggandet av fyra nya grodgölar i syfte att vidmakthålla populationen av 
gölgroda och större vattensalamander i Forsmarksområdet. Vidare har SKB tagit fram en 
naturvårdsinriktad skötselplan för den del av SKB:s markinnehav som inte kommer att nyttjas för 
slutförvarsanläggningens ovanmarksdelar, se avsnitt 6.1 denna bilaga. I dispensansökan för gulyxne 
finns åtgärdsförslag i form av rikkärrskötsel på SKB:s markinnehav i Forsmark. 
 
Utifrån den kunskap som finns om berörda miljöer bedöms det inte finnas några svårigheter för att 
tillföra de vattenmängder som kan behövas för, att upprätthålla vattennivån i potentiellt berörda 
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våtmarker. Däremot krävs en välfungerande organisation för att styra och följa upp 
infiltrationsåtgärderna under dess genomförande för att kunna uppnå önskad effekt. Vidare behöver 
SKB i god tid före en eventuell grundvattenpåverkan skaffa sig kunskap om de naturliga variationer av 
hydrologiska och hydrogeologiska parametrar som kännetecknar berörda miljöer. För att skaffa sig 
den kunskapen har SKB påbörjat arbetet med ett pilotförsök för vattentillförsel i en våtmark i 
Forsmark. Parallellt med pilotförsöket arbetar även SKB med moniteringen av de gölar och rikkärr 
som kan bli föremål för vattentillförsel samt med planering av moniteringen av områdets hydrologi 
och hydrogeologi i övrigt. Arbetet med pilotförsöket och monitering beskrivs mer utförligt nedan. 
Dessa pågående och planerade arbeten innebär att SKB kommer att ha beredskap och erfarenhet för att 
vid behov genomföra vattentillförseln i de utpekade våtmarkerna. Om de utpekade våtmarkerna 
påverkas av en grundvattensänkning och att det trots allt visar sig att de planerade åtgärderna inte får 
förväntade effekter kommer SKB att vara berett att diskutera alternativa lösningar med 
tillsynsmyndigheten. 
 
Pilotförsök för infiltration i en våtmark 

Under våren 2012 påbörjade SKB planering och förberedelser för ett pilotförsök vid en våtmark i 
Forsmark. Syftet med pilotförsöket är dels att visa att vattennivån i våtmarken kan regleras och styras 
med hjälp att den valda metoden, dels att inför uppförande och drift av slutförvaret skaffa sig 
erfarenheter av hur en vattentillförselanläggning i våtmarker av aktuell typ fungerar i praktiken. 
Sådana erfarenheter inkluderar projektering och andra förberedelser, praktiskt genomförande och 
uppföljning av hydrologiska effekter. Som del av förberedelserna har SKB till länsstyrelsen i Uppsala 
län lämnat in dels en anmälan om samråd, dels en ansökan om dispens från terrängkörningslagen för 
att transportera och installera den utrustning som behövs för att genomföra och utvärdera pilotförsöket. 
Övriga moment i förberedelserna omfattar kompletterande fältundersökningar, upprättandet av en 
detaljerad MIKE SHE-modell över våtmarken, samt praktiska förberedelser i form av pumpar, 
reservoar och vattenledningar. Enligt den initiala planeringen skulle pilotförsöket genomföras under 
senare delen av 2012. Den regniga sommaren och hösten innebar dock att försöket har fått skjutas upp 
till år 2013. Resultat och slutsatser från pilotförsöket kommer att presenteras när det är genomfört och 
utvärderat.  

5.2.3 Uppföljning av påverkan och åtgärder 

Omfattande grund- och ytvattenmonitering pågår i Forsmarksområdet sedan flera år. Vid de gölar som 
kan bli föremål för vattentillförsel (se ovan) görs sedan april 2009 kontinuerliga mätningar dels av 
grundvattennivån i moränen under våtmarkerna, dels av ytvattennivån i respektive göl. Mer 
övergripande måste SKB:s långsiktiga monitering av hydrogeologiska/hydrologiska, vattenkemiska 
och ekologiska nyckelparametrar i Forsmarksområdet uppfylla olika interna och externa avnämares 
krav och behov. Sådana krav och behov är bland annat kopplade till utökad platsförståelse, påverkan 
på yttre miljö under uppförande och drift och uppfyllande av olika konstruktionsförutsättningar för 
slutförvarsanläggningen samt även uppdaterade analyser av säkerheten efter förslutning, eftersom 
slutförvarsanläggningen utgör en kärnteknisk anläggning i berg, se avsnitt 4.2.3 i Ramprogram för 
detaljundersökningar vid uppförande och drift av slutförvar för använt kärnbränsle (SKB R-10-08). 
Det kan alltså konstateras att det inför och under uppförande och drift av slutförvarsanläggningen är av 
stor vikt för SKB att löpande samla in, sammanställa och utvärdera olika typer av data och 
information, bland annat för att karaktärisera Forsmarksområdet och dess utveckling.  
 
SKB kommer år 2013 att påbörja anpassning och utveckling av undersökningsmetoder, 
utvärderingsmetodik, datasystem och moniteringsprogram inför och under uppförande och drift, dels 
för att kunna identifiera förändringar i ytsystemet under uppförande och drift, dels särskilja 
antropogena variationer och trender från de naturliga. En utgångspunkt för anpassnings- och 
utvecklingsarbetet, som bland annat innefattar en pilotstudie, är att identifiering/karaktärisering av 
ytsystemförändringar behöver baseras på systematisk utvärdering av olika typer av nyckelparametrar. 
Motivet är att olika parametrar har olika ”responstid” på påverkan och därmed tillför information om 
förändringar på olika tidskalor. En annan utgångspunkt är att möjligheterna för korrekt och snabb 
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identifiering/karaktärisering ökar, om det finns tillgång till data från referensobjekt, det vill säga data 
från parallell monitering vid objekt i/utanför Forsmarksområdet som med säkerhet är opåverkade av 
uppförande och drift av slutförvarsanläggningen. 
 
Merparten av det ovan nämnda utvecklingsarbetet kommer att ske inom ramen för den fortsatta 
planeringen och utvecklingen av metoder, metodik och datasystem för detaljundersökningar (se 
kapitel 7, R-10-08). Slutsatser och resultat från anpassnings- och utvecklingsarbetet kommer att 
tillämpas genom vidareutveckling och detaljering av de kontrollprogram som är kopplade till villkor 
för tillstånd och dispenser, program för egenkontroll samt krav på entreprenörers miljöprogram. Sådan 
vidare-utveckling och detaljering kommer att innefatta förslag på kriterier för att vidta olika typer av 
åtgärder, såsom vattentillförsel till utpekade våtmarker. 
 
Vad gäller uppföljning av påverkan på gulyxne så har SKB inlett gulyxneinventeringar i Forsmark 
med standardiserad metodik. År 2012 inventerades sedan tidigare kända gulyxnelokaler: sju våtmarker 
samt ytterligare tre våtmarker med förutsättningar att hysa gulyxne. Från och med år 2013 kommer 
SKB att inventera alla våtmarker i Forsmark som bedöms hysa förutsättningar för arten. Gulyxne är 
dock en art som är känd för att vara periodisk eller tillfällig. Det är därför inte troligt att alla potentiella 
gulyxnelokaler kommer att hysa arten varje år. Även gölgrodelokaler inventeras årligen för att följa 
upp förekomst och reproduktion av gölgroda. År 2012 inventerades 15 lokaler där gölgroda tidigare 
observerats eller där förutsättningar för förekomst av gölgroda ansågs föreligga. Resultat från 2012 års 
inventeringar redovisas i Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark 
(SKB P-13-03).  
 

5.3 Trafik- och anläggningsbuller  

Både Oskarshamns och Östhammars kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Oss och MKG har frågat 
om olika aspekter på mätningar av buller, därför ges en beskrivning av riktvärden för buller och 
tydligare information om konsekvenser av ökade bullernivåer till följd av SKB:s tillkommande 
verksamheter. 

5.3.1 Lågfrekvent buller 

Buller med låga frekvenser orsakas till exempel av stationära maskiner som bergkross, ventilation, 
stillastående fordon på tomgång och kraftigt accelererande tunga fordon. Tunga fordon i flytande 
trafik ger inte upphov till speciellt lågfrekvent buller.  
 
För bedömning av lågfrekvent buller inomhus anger Socialstyrelsen värdena i tabell 5-1. 
 
Tabell 5-1. Värden för bedömning av lågfrekvent buller inomhus (från SOSFS 2005:6).  

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 
Ljudtrycksnivå [dB] 56 49 43 41,5 40 38 36 34 32 
 
Värdena i tabellen är avsedda för bedömning av stationära källor. Enligt Socialstyrelsen kan de även 
användas för trafikbuller. De avser i så fall den ekvivalenta ljudnivån, inte den maximala. Den 
ekvivalenta trafikbullernivån är en sorts medelvärde under ett dygn och den maximala avser den 
högsta nivån vid en fordonspassage.  
 
För byggnader är ljudreduktionen liten för låga frekvenser. Om ljudnivån orsakad av ett tungt lastat, 
accelererande, fordon uppgår till 55–60 dBA vid en byggnad med ”normal” trävägg finns risk för att 
tabellens värden överskrids.  
 
För att minska eventuella olägenheter av lågfrekvent ljud, kan transporterna förläggas till den tid då de 
flesta människor är vakna. Se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
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Stationära bullerkällor, till exempel ventilation, kommer konstrueras så att de inte ger upphov till 
lågfrekvent buller inomhus som överskrider tabellens värden.  

5.3.2 Momentant buller  

Momentana/maximala ljudnivåer redovisas i Anläggning för inkapsling och slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark – Buller under bygg- och driftskede (SKB P-08-64) för slutförvars-
anläggningen i Forsmark och i Anläggningar för inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle i 
Oskarshamn – Buller under bygg- och driftskedet (SKB P-08-65) för Clab och 
inkapslingsanläggningen i Simpevarp. 
  
Dock är det viktigt att notera att buller från sprängsalvor är kortvarigt och enligt praxis inte behandlas 
i bullerutredningar för byggskeden. Det beror bland annat på att det inte finns data för ljudnivåer från 
sprängsalvor som kan ligga till grund för ljudutbredningsberäkningar. Den dominerande störningen 
från sprängningar är kopplad till de vibrationer som alstras.  
 
Störningar från sprängsalvor kan minskas genom att allmänheten får veta när de sker, till exempel 
genom att sprängning sker på fasta tider eller genom förvarning med textmeddelande (sms) till boende 
i närheten. Under drifttiden av anläggningen föreslår SKB som villkor att arbetsmoment som typiskt 
sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dBA inte får utföras nattetid, se bilaga K:1 
Förslag till villkor. 

5.3.3 Ekvivalent bullernivå samt riktvärden och mål för trafikbuller 

Riksdagen har fattat beslut om långsiktiga mål för trafikbuller vid bostäder. De gjordes genom att anta 
proposition 1996/97:53. Målen, som ska klaras vid ny- och väsentlig ombyggnad, är 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats. Det är viktigt att poängtera att 
ökad trafik inte är att likställa med väsentlig ombyggnad.  
 
För ekvivalentnivå orsakad av vägtrafik används vanligtvis tidsperioden årsmedeldygn 
(dygnsekvivalent beräknat på ett helt år). Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att ge förslag 
till tydliga definitioner av riktvärdena. Naturvårdsverket 3konstaterar att det vanligen inte finns 
tillräcklig statistik för en finare uppdelning av trafiken och därför föreslås följande definition: ”Med 
långsiktiga riktvärdet 55 dBALeq 24 h avses ett bullervärde beräknat som ett typvärde för ett 
trafikårsmedeldygn och som när det gäller uteplats avser en bullernivå där fasadreflektionen är 
inkluderad.” Även Boverket 4 anger att dygnsekvivalent ljudtrycksnivå ska beräknas för ett 
trafikårsmedeldygn. Det innebär att de riktvärden som används i MKB:n för bulleralstrande 
verksamheter är anpassade till de begränsningarna som beräkningar för tidsperioden årsmedeldygn 
medför.  
 
För att skaffa sig bättre kunskap om dygns- och årstidsvariationer för trafiken planerar SKB att under 
våren 2013 utreda dessa variationer vid ett antal platser i Östhammars och Oskarshamns kommuner. 
Då underlaget om dygns- och årstidsvariationer för trafiken inte bedöms vara nödvändigt för 
prövningen av SKB:s planerade verksamhet, kommer resultatet av utredningen att kommuniceras 
direkt med respektive kommun. 
 
Vad gäller årstidsvariationer kan variationer i bullernivåer orsakas av den typ av däck som fordonen 
använder. Först kan noteras att det är krav på att fordon ska ha vinterdäck vintertid. Detta gäller dock 
inte tunga fordon med en totalvikt på över 3,5 ton, men de omfattas av kravet på minst fem millimeters 
mönsterdjup. Lätta fordon har ofta dubbdäck. Lastbilar, särskilt tunga grusbilar, använder inte 

                                                      
3 Naturvårdsverket, 2001. Riktvärden för trafikbuller vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av 
infrastruktur – Förslag till utveckling av definitioner. 
4 Boverket, 2008. Buller i planeringen, Allmänna råd 2008:1. 
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dubbdäck. Ljudnivån ökar när dubbdäck används. Effekten är dock störst i hastigheter under 50 
kilometer per timme. Ju högre hastighet, desto mindre påverkas bullret av dubbdäck. Vid 50 kilometer 
per timme ökar ljudnivån med två dBA, vid 90 kilometer per timme ökar den inte alls5. De tunga 
transporterna kommer alltså inte att ge högre ljudnivå vintertid än sommartid. På lite avstånd från 
vägen bidrar nyfallen snö och plogvallar till att minska ljudutbredningen. Gammal, hård snö och 
växlande temperaturgradient (”kallock”) kan omvänt underlätta ljudutbredningen.  
 
Vad gäller buller och bullerberäkningar och fördelning av trafiken över dygnet är det också viktigt att 
komma ihåg att decibel är ett logaritmiskt mått. Det medför att det krävs stora skillnader i trafiken för 
att påverka måttet. Som exempel kan ges att en väg med jämnt fördelad trafik över dygnet ger upphov 
till 55 dBA i en punkt. Om i stället all trafik koncentreras till 12 timmar så kommer den dygns-
ekvivalenta ljudnivån fortfarande att vara 55 dBA, men under de 12 trafikerade timmarna kommer den 
ekvivalenta ljudnivån att vara 58 dBA.  
 
Som villkor för den planerade verksamheten föreslår SKB att vägtransporter av bergmassor och 
material i första hand ska ske vardagar klockan 06.00–22.00 och lördagar klockan 08.00–15.00, (se 
bilaga K:1, Förslag till villkor).  

5.3.4 Buller vid uppförande och drift av Clink  

Vad gäller mätenheten för buller i form av dygnsekvivalent hänvisas till avsnitt 5.3.3 ovan. I samband 
med uppförande av inkapslingsanläggningen bedöms bullerstörningarna bli begränsade och, såsom 
anges i MKB:n, främst uppkomma vid sprängning och på grund av transporter. För störningar 
relaterade till momentant buller från bland annat sprängningarna hänvisas till avsnitt 5.3.2 om 
momentant buller.  
 
Avseende byggperioden instämmer SKB med Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadsnämnd om 
att byggtiden för Clink är relativt lång och föreslår därför att Naturvårdsverkets allmänna råd om 
buller från byggplatser ska tillämpas under högst fem år. Beträffande nämndens krav på villkorsförslag 
avseende bullerstörningar under byggtiden har SKB tagit fram förslag till villkor för buller under såväl 
bygg- som drifttiden av anläggningen. Förslaget till bullervillkor för drifttiden reglerar även 
momentana ljudnivåer. Se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
Uppförandet av inkapslingsanläggningen och driften av Clink bidrar också till ökad trafik i området 
och SKB instämmer med Oskarshamns kommuns kommunfullmäktige om att området kring länsväg 
743 redan är bullerstört och i behov av förbättringsåtgärder. SKB har genom åren tagit fram eller 
bekostat framtagandet av flera rapporter som berör länsväg 743. År 2009 beställde SKB en förstudie 
för vägsträckan Figeholm-Lilla Laxemar (SKB R-09-44). Syftet var just att belysa och påskynda 
genomförande av förbättringsåtgärder längs vägsträckan. SKB avser att även i fortsättningen engagera 
sig i utvecklingen av trafikinfrastrukturen runt Simpevarp och i kommunen. Dock är det Trafikverket i 
sin roll som huvudman/väghållare, som är ansvarig för eventuella förbättrings-, trafiksäkerhets- och 
skyddsåtgärder på och längs länsväg 743. 

5.3.5 Buller vid uppförande och drift av slutförvaret  

SKB föreslår nya villkor för verksamhetens påverkan på människor och miljö som bland annat berör 
buller under bygg- och drifttiden, se bilaga K:1, Förslag till villkor. SKB:s förslag till kontrollprogram 
är också under uppdatering och en ny version kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen 
senast i juni 2013. Bilaga Förslag till kontrollprogram uppdateras för att återspegla ändringar i 
villkorsförslagen och kommer att bli en viktig del av SKB:s egenkontroll. 
 

                                                      
5 Acoustic Source Modelling of Nordic Road Vehicles, SP 2006:12. 
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Trafikbuller 

Nuvarande och beräknad framtida trafik och bullersituation på de viktigaste vägarna till och från det 
planerade slutförvaret redovisas i MKB:n (avsnitt 10.1.3.3 och 10.1.4.5) och i referensen Anläggning 
för inkapsling och slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark – Buller under bygg- och driftskede 
(SKB P-08-64). Utan slutförvaret beräknas cirka 50 personer längs riksväg 76 mellan Forsmark och 
Hargshamn vara besvärade av trafikbuller år 2018. Där framgår även att antalet tillkommande 
personer som kan förväntas bli störda av trafikbuller direkt relaterat till slutförvarsverksamheten är 
begränsat till ett fåtal individer, boende i närheten av riksväg 76 mellan Forsmark och Hargshamn. Det 
är riktigt att slutsatsen är att hälsoeffekterna av de upplevda bullerstörningarna från den allmänna 
trafikökningen och från den tillkommande trafikökningen på grund av etableringen av slutförvars-
anläggningen är obetydliga eller till och med obefintliga, både under bygg- och driftskedet. Av 
redovisningen i MKB:n framgår att fysiologisk påverkan på hjärt- och kärlsystemet respektive 
sömnproblem, framför allt bland boende i åldersspannet 45–70 år, kan uppstå i samband med större 
bullerbelastning under lång tid. Risken för sådana hälsoeffekter har därför analyserats. Någon risk för 
sömnproblem orsakade av trafikbuller på grund av förväntad trafikökning längs riksväg 76, bedöms 
inte föreligga varken i dag eller i framtiden. Ett tiotal personer i riskgruppen beräknas kunna bli utsatta 
för sådana bullernivåer att det skulle kunna leda till högt blodtryck. Bedömningen är att ett eller ett par 
fall av högt blodtryck på grund av trafikbuller skulle kunna uppstå längs den aktuella sträckan av 
riksväg 76, under de mer än 50 år som den sökta verksamheten beräknas pågå. Det ska också 
påminnas om att prognoserna för trafikbuller bygger på ett ”värsta-fall-scenario” där den övervägande 
delen av trafiken antas ske mot resmål söder om Forsmark.  
 
SKB kan därmed inte se några förutsättningar för krav på bullerdämpande åtgärder, varken med 
anledning av nuläget eller med etableringen av slutförvarsanläggningen. Vidare är det 
huvudmannen/väghållaren – i detta fall staten genom Trafikverket – som är ansvarig för eventuella 
förbättrings-, trafiksäkerhets- och skyddsåtgärder på och längs med de aktuella sträckorna i det 
allmänna vägnätet. Samtidigt kan påminnas om att SKB har engagerat sig och avser att även i 
fortsättningen engagera sig i utvecklingen av trafikinfrastrukturen runt Forsmark och i kommunen. 
 
I bilaga K:1, Förslag till villkor föreslås ett villkor med innebörden att vägtransporter av byggmaterial 
till slutförvarsanläggningen och bergmassor från slutförvarsanläggningen i första hand ska ske helgfri 
måndag–fredag klockan 06.00–22.00 och lördag klockan 08.00–15.00. 
 
Anläggningsbuller 

I MKB:n redovisas bullerpåverkan från den planerade verksamheten i Forsmark samt hur SKB 
planerar att begränsa bullret under bygg- och driftskedet. I avsnitt 10.1.4.5, Slutförvar, Effekter och 
konsekvenser – Boendemiljö och hälsa i MKB:n redovisas tydligt dels att bullret under bygg- och 
driftskedet för slutförvarsanläggningen i Forsmark kan och kommer att begränsas, dels att det inte 
finns några bostäder eller andra särskilt känsliga verksamheter och miljöer i närområdet som riskerar 
att utsättas för störningar. Bullernivåerna bedöms därmed med god marginal kunna hållas under 
gällande riktvärden.  
 
Nattetid kommer transporter med tunga fordon att vara den verksamhet inom driftområdet som orsakar 
de högsta bullernivåerna. I MKB med tillhörande bullerutredning (P-08-64) görs bedömningen att 
verksamheten kommer att klara gällande riktvärden för buller under byggtiden samt industribuller 
under drifttiden.  
 
Dagtid kommer buller från verksamheten att kunna begränsas genom att till exempel placera krossen 
för krossning av bergmassor så att matningsfickan riktas från befintlig bebyggelse i skydd av vallar 
och omgivande terräng samt att en bullerdämpande matta placeras i matningsfickan. SKB kommer 
även att genomföra vedertagna bullermätningar och -beräkningar för att kontrollera att bullernivåerna 
utomhus inte överskrider de villkor som nu föreslås, se bilaga K:1 
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Korttidsbostäder vid Igelgrundet 

Den byggnad som kommer att uppföras i direkt anslutning till slutförvarsanläggningen (vid 
Igelgrundet) avser korttidsboende för SKB:s och FKA:s anställda och entreprenörer när de tjänstgör 
vid till exempel slutförvarsanläggningen respektive kärnkraftverket. Dessa kommer endast att utnyttjas 
av personer som under begränsade perioder kommer att arbeta vid befintliga eller planerade 
anläggningar i Forsmark. Beräknade bullernivåer under kväll och natt för den platsen som har pekats 
ut för lokaliseringen av korttidsbostäder redovisas i figur 5-8. I bullerhänseende bör dessa byggnader 
anses belägna inom verksamhetsområdet och utgöra en del av slutförvarsanläggningen och den 
pågående industriverksamheten, vilket innebär att de inte träffas av ett villkor för anläggningsbuller. 
 
Kumulativa effekter och kompensationsåtgärder för bullerpåverkan 

Strömriktarstationen i Dannebo beskrivs i MKB:n (avsnitt 7.1.8 Platsförutsättningar, Forsmark – 
Buller och avsnitt 10.1.3.3 Slutförvar, Påverkan – Buller) därför att den ger upphov till en del av 
bakgrundsljudet i Forsmark. Stationen är belägen norr om Forsmarks kärnkraftverk, långt från den 
planerade slutförvarsanläggningen och ägs av Svenska Kraftnät och har ingen koppling till SKB:s 
verksamhet.  
 
Vad gäller kumulativa effekter med strömriktarstationen kan konstateras utifrån de prognoser som 
redovisas i MKB:n (se avsnitt 10.1.1.3) att etableringen av slutförvarsanläggningen i Forsmark inte 
bidrar till ökade bullernivåer jämfört med de redan bullerpåverkade områdena sydväst om Forsmark. 
Nya områden runt Bolundsfjärden beräknas påverkas av bullernivåer mellan 30 och 35 dBA. Dessa 
områden ligger dock inom detaljplanelagt område för slutförvar för använt kärnbränsle. I MKB:n 
avsnitt 10.1.4.2 Slutförvar – Rekreation och friluftsliv, beskrivs den begränsade påverkan på områdets 
rörliga friluftsliv som bedöms uppstå på grund av bullerpåverkan från slutförvarets verksamheter.  
 
Såsom redovisas tidigare kommer bullret under bygg- och driftskedet för slutförvarsanläggningen i 
Forsmark att begränsas och bullernivåerna bedöms med god marginal kunna hållas under gällande 
riktvärden. SKB kan därmed inte se några förutsättningar för krav på kompensationsåtgärder avseende 
bullerstörningar, varken med anledning av nuläget eller med SKB:s planerade verksamhet.  
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Figur 5-8. Beräknade bullernivåer från slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark, kväll och natt under 
driftskedet. Kartan visar specifikt det området där korttidsbostäderna planeras att byggas.  
 

5.4 Påverkan på rödlistade arter 

Naturvårdsverket och Kärnavfallsrådet tar upp påverkan på rödlistade arter och åtgärder för att minska 
påverkan på dessa arter. 
 
Kompletta listor med rödlistade arter, arter skyddade enligt artskyddsförordningen samt övriga 
indikatorarter för värdefulla ekologiska förhållanden som observerats i det inventerade området finns i 
rapporterna Vattenverksamhet i Forsmark – Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering 
samt beskrivning av skogsproduktionsmark (SKB R-10-16) och Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen i Forsmark – Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogs-
produktion (SKB R-10-17). Rapporterna R-10-16 och R-10-17 lämnas nu in till mark- och miljö-
domstolen som kompletteringar till MKB:n, bilaga K:6 respektive K:7. 
 
Rapporten Vattenverksamhet i Forsmark (del I) – Bortledande av grundvatten från slutförvars-
anläggningen för använt kärnbränsle (underbilaga 4 till MKB:n) och bilaga K:7 beskriver 
konsekvenserna för dessa arter, dels om inga åtgärder vidtas, dels efter föreslagna åtgärder.  
 
Konsekvenserna är olika för olika arter och artgrupper, men sammanfattningsvis kan sägas att 
konsekvenserna av grundvattenbortledningen utan åtgärder är störst för arter som är knutna till öppna 
kärrmiljöer såsom kalkkärrgrynsnäcka, gölgroda och gulyxne. De åtgärder som SKB föreslår i syfte att 
minimera konsekvenserna innefattar vattentillförsel till fem våtmarker, anläggande av fyra nya 
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grodgölar (genomfört 2012) samt en naturvårdsinriktad skötselplan (inklusive slåtter av våtmarker) för 
den del av SKB:s markinnehav som inte kommer att nyttjas för slutförvarsanläggningens 
ovanmarksdelar.  
 

5.5 Belysningens påverkan på fåglar 

Oss och MKG saknar åtgärder för att minska ljusstörningar från byggandet och driften av slutförvaret. 
 
Fåglar är framför allt känsliga för ljus riktat mot himlen. Höga master med toppbelysning kan dra till 
sig fåglar som sedan kolliderar med masten eller mastens vajerstag. Amerikanska undersökningar har 
visat att avsevärda mängder fåglar kan förolyckas vid höga kommunikationsmaster. Vid påflygnings-
olyckor i dåligt väder tycks belysningen på masten spela in. Fåglarna dras till ljusskenet och börjar 
cirkla runt masten vartefter de kolliderar med mastens vajerstag. Det är främst höga master som 
drabbas av denna typ av olyckor. För master lägre än 150 meter är rapporterade dödsfall relativt få. 
Annars är det framför allt kollisionsrisk med konstruktioner/byggnader som inte är helt upplysta som 
kan vara problem för fåglarna, om det samtidigt finns en ljuskälla som gör att de drar sig till föremålet. 
 
I Forsmark kommer det framför allt röra sig om fasadbelysning på låga byggnader och ljusmaster som 
lyser upp arbetsområden, även dessa är relativt låga och synliga för fågel. Som regel är denna typ av 
belysning försedd med skärmar upptill för att koncentrera ljuset ner mot fasad och mark. 
Kollisionsriskerna med byggnader inom de upplysta områdena bedöms vara mycket små. Även risken 
för att fåglarna skulle få svårt att navigera i området bedöms vara mycket liten. 
 

5.6 Natura 2000 

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och MKG önskar att eventuell påverkan på Natura 
2000-områden ska beskrivas tydligare. 
 
I Natura 2000-områden krävs enligt 7 kap 28 a § miljöbalken tillstånd för att bedriva verksamheter 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området. Som framgår i det följande 
nämnda rapporter är bedömningen att de arter och miljöer som ska skyddas inom Natura 2000-
området inte kommer att utsättas för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av 
utpekade arter eller naturtyper. Emellertid vill SKB möjligöra en fullständig och förutsättningslös 
prövning av den sökta verksamheten och yrkar därför reservationsvis tillstånd enligt 7 kap 28 a § 
miljöbalken, se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 3.2. 
 
Grundvattenbortledningens hydrogeologiska effekter och ekologiska konsekvenser i Natura 2000-
området Kallriga-Kallrigafjärden redovisas i avsnitt 6.1.7, Konsekvenser för utpekade värdefulla och 
skyddade områden, Natura 2000-områden i underbilaga 4 till MKB:n (Vattenverksamhet i Forsmark 
(del I) – Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle) samt även i 
avsnitt 6.8, Konsekvenser för Natura 2000-områden i Bortledande av grundvatten från slutförvars-
anläggningen i Forsmark – Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion (SKB 
R-10-17). Rapporten, som är en referens till MKB:n lämnas nu till mark- och miljödomstolen som en 
komplettering till MKB:n (bilaga K:7).  
 
I genomförda MIKE SHE-beräkningar för hypotetiskt fall med ett helt öppet förvar och endast mycket 
begränsad tätning av berget, uppstår en mindre grundvattenavsänkning i ett litet område i Natura 
2000-området. Specifikt ger beräkningarna en avsänkning av grundvattenytan på maximalt 0,2 meter 
längs ett stråk ovan en sprickzon i ett skogsområde med örtrik barrskog. Habitatet klassas i bevarande-
planen som primär landhöjningsskog (Natura 2000-naturtyp 9030). I detta område är grundvattenytan 
enligt modellberäkningarna för opåverkade förhållanden (utan grundvattenbortledningen från förvaret) 
belägen på mer än två meters djup under markytan och därmed bedöms områdets vegetation inte vara 
beroende av högvattenstånd. Detta innebär att en avsänkning av grundvattenytan längs stråket endast 
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skulle ge upphov till små konsekvenser för vegetation och arter knutna till naturtypen. I Natura 2000-
området finns två särskilt utpekade arter, guckusko och större vattensalamander. Båda dessa arter har 
varit föremål för riktade inventeringar, men inte påträffats i det aktuella området. Norr om stråket 
finns det två starrkärr som i bevarandeplanen klassas som lagun (Natura 2000-naturtyp 1150). Baserat 
på resultat från MIKE SHE-modelleringen är bedömningen att grundvatten som har sin utströmning i 
kärren till större delen (90 procent) bildas i områden utanför stråket. 
 
Vad gäller effekter och konsekvenser som är knutna till bortledandet av grundvatten med en 
grundvattenavsänkning som följd, är det viktigt att poängtera att SKB:s bedömningar baseras på ett 
konservativt fall med följande antaganden:  
 

• Hela förvaret är öppet samtidigt, det vill säga att alla tunnlar antas vara öppna samtidigt. 
• Förvarets undermarksdelar tätas på Kinj=10-7, vilket i praktiken innebär en mycket begränsad 

tätning av berget. 
 

Det innebär att den redovisade grundvattenavsänkningen kan ses som ett ”värsta-fall-scenario”. 
 
Sammanfattningsvis konstateras att trots att bedömningarna baseras på ett ”värsta-fall-scenario” 
bedöms inte den planerade verksamheten kunna ge upphov till en betydande påverkan på naturvärden i 
Natura 2000-området Kallriga-Kallrigafjärden. 
 

5.7 Miljöeffekter av tätningsmedel 

Länsstyrelsen i Uppsala län saknar en redovisning av möjliga miljöeffekter av de tätningsmedel som 
SKB planerar att använda samt en uppskattning av hur stora mängder det kan bli fråga om. 
 
SKB avser att huvudsakligen använda sig av cementbaserade tätningsmedel (injekteringsmedel) 
bestående av injekteringscement och finfördelat kiselstoft (silica fume) med en eventuell tillsats av 
superplasticerare. För mindre sprickor än cirka 0,1 millimeter används ett injekteringsmedel baserat på 
kolloidala partiklar av kisel i vattenlösning som bildar gel (silica sol) när en saltlösning tillsätts. 
Sammansättningen av möjliga injekteringsmedel framgår av tabell 5-2. 
 

5.7.1 Utförande av injekteringsarbeten 

Den uppläggning av injekteringsarbetena som SKB ska tillämpa är dagens branschpraxis som 
tillämpas i stora infrastrukturprojekt som exempelvis Citybanan i Stockholm. Den innefattar effektivt 
nyttjande av injekteringsmedel och ska resultera i en tät zon i bergutrymmets närhet, utan stor eller 
okontrollerad spridning av injekteringsmedel.  
 
Som grund för kommande injekteringsarbeten finns det hydrogeologiska modeller vilka i detta fall 
beskriver en uppskattning av de vattenförande strukturerna i berget. Med kännedom om dessa och 
grundvattentrycket kan en lämplig injekteringsinsats planeras.  
 
Injektering från markytan ska utföras före start av drivning av schakt och ramp, som ridåinjektering i 
vertikala borrhål. Förinjektering under drivning av schakt samt ramp utförs enligt förutbestämda 
injekteringsklasser (innehållande metod, recept, mängder samt injekteringstryck). Kvartstående 
inläckage kan behöva tätas genom efterinjektering. Injektering på förvarsnivå förväntas ske i 
begränsad omfattning enligt de i dag gällande hydrogeologiska modellerna för detta djup.  
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Tabell 5-2. Sammansättning av möjliga injekteringsmedel (Baserad på Underground Design 
Forsmark, Layout D2. Grouting (SKB R-08-114). 
 
Typ Innehåll Sammansättning 

(viktfördelning i 
procent) 

Exempel på 
produktnamn 

Ekotoxikologisk information 
(information hämtad från 
tillverkarnas 
säkerhetsdatablad) 

 Vatten 41 - - 
Cementbaserat 
injekteringsmedel 

Portland cement 24 Ultrafin 16, 30 Produkten har ingen känd 
ekotoxikologisk inverkan. 

 Silica Fume 33 GroutAid Produkten har ingen känd 
ekotoxikologisk inverkan. 

 Superplasticerare 2 SIKA 
Melcrete 

Produkten innehåller 
konserveringsmedel som i hög 
koncentration har mycket hög 
toxicitet för vattenlevande 
organismer. 

Kemiskt 
injekteringsmedel 

Silica sol 80 Meyco 
MP320  

Produkten har ingen känd 
ekotoxikologisk inverkan. 

 Accelerator 
(saltlösning) 

20 MP 320 
accelerator 

Den toxikologiska effekten 
bedöms som låg. För den 
ekotoxikologiska effekten finns 
inga data. 

 

5.7.2 Utförande av injekteringsarbeten 

Texten borttagen eftersom den var en upprepning av avsnitt 5.7.1, 

5.7.3 Miljömässiga egenskaper 

Cementbaserade injekteringsmedel, exempelvis sulfatbeständig portland cement, utgår från samma 
klinker som anläggningscement. Det finns ingen känd ekotoxikologisk information. Avfallet (härdad 
cement) kan deponeras som byggnadsavfall.  
 
Silica sol och silica fume består främst av kiseldioxid (SiO2) som förekommer naturligt i vanlig sand. 
Människan har varit i kontakt med sådant material i årtusenden. Normalt avses då partiklar ned till 
mikrometerstorlek, men även om silica sol innehåller partiklar i nanostorlek har det inte identifierats 
några belägg för att dessa partiklar skulle komma in i levande celler eller påverka den yttre miljön 
negativt.  
 
Saltlösningen (natriumklorid – koksalt eller kalciumklorid) tjänar som en icke reagerande accelerator i 
sammanhanget. Den kan närmast jämföras med en katalysator och kommer att återfinnas i utgående 
länshållningsvatten. Koncentrationen salt vid användning av silica sol bedöms inte ha några påtagliga 
toxiska effekter i naturen.  
 
Superplastiserare är ett tillsatsmedel där tillsatsen enbart utgör någon eller några procent. Den super-
plasticerare som SKB har använt är inte klassad som miljöfarlig, men ingående konserveringsmedel 
har i hög koncentration hög toxicitet för vattenlevande organismer. Avfallet klassas som farligt avfall. 
 

5.7.4 Uppskattning av mängder 

En uppskattning av förbrukningen av cement, betong och injekteringsmedel redovisas i tabellerna 4-1 
och 4-2 i Design, construction and initial state of the underground openings (SKB TR-10-18), som 
inlämnats i ansökan enligt kärntekniklagen. De exakta mängderna som kommer att förbrukas kommer 
att uppdateras i samband med att slutförvarsanläggningen detaljprojekteras.  
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5.8 Risk och säkerhet 

Havs- och vattenmyndigheten, Oskarshamn och Östhammars kommuner, länsstyrelsen i Uppsala län, 
SSM, Kärnavfallsrådet och SERO har ställt frågor och kompletteringsönskemål kring innehållet av 
miljörisker, radiologiska risker, trafikrisker och psykosociala risker i MKB:n.  
 
SKB anser att MKB:n innehåller en tillräcklig beskrivning av de risker som är förknippade med de 
planerade verksamheterna, såväl under bygg- och driftskedena som efter förslutning, det vill säga 
miljörisker, radiologiska risker, trafikrisker och psykosociala risker. Det finns även en beskrivning av 
kumulativa effekter på grund av andra kända verksamheter och projekt. Radiologiska risker hanteras 
huvudsakligen i den särskilda säkerhetsredovisningen enligt kärntekniklagen (PSAR), men som också 
utgör en del av ansökan enligt miljöbalken. I säkerhetsredovisningen analyseras ett antal riskhändelser 
och vilka konsekvenser de skulle kunna medföra.  
 

5.8.1 Miljörisker, trafikrisker och psykosociala effekter 

Risken för personskador och hälsoeffekter inom verksamheterna är en arbetsmiljö- och säkerhetsfråga 
och hör inte hemma i en MKB. Det gör inte heller beskrivning av konsekvenser av osannolika 
händelser eller riskscenarier som inte förväntas under drift av de sökta verksamheterna. Även dessa 
hanteras i den särskilda säkerhetsredovisningen (PSAR) enligt kärntekniklagen. Se även 
kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 4.4.2, Konsekvensbedömning av ”mycket 
osannolika händelser”. 
 
SKB har sammanfattat relevanta säkerhetsaspekter och risker både ur miljösynpunkt och strål-
säkerhetssynpunkt i MKB:n för att underlätta överblick av och förståelse för dessa. Risker under 
uppförande och drift av slutförvarsanläggningen beskrivs i avsnitt 10.1.5 (Slutförvar – Forsmark, 
Risk- och säkerhetsfrågor under uppförande och drift) och för Clink i avsnitt 9.1.5 (Clink – Risk och 
säkerhetsfrågor). Utöver miljörisker och risk för påverkan på andra befintliga verksamheter behandlas 
här även radiologisk säkerhet under drift.  
 
Beskrivningen av miljörisker och risk för påverkan på andra befintliga verksamheter, grundas på 
resultaten från den miljöriskanalys som genomförts, Miljöriskanalys för Clab, inkapslingsanläggning 
och slutförvarsanläggning, SKB P-09-78.  
 
Vidare redovisas en bedömning av psykosociala effekter i MKB:n, avsnitt 12.1.3.2 (Hela systemet – 
Boendemiljö och hälsa, Psykosociala effekter). Bedömningen baseras på en sammanfattning av studier 
och forskning om psykosociala effekter från år 2008, Psykosociala effekter från ett slutförvar för 
använt kärnbränsle (SKB P-08-26).  
 
Spill av hydrauloljor, drivmedel eller kemikalier är alla typiska miljörisker för en industriverksamhet. 
Dessa risker samt andra mindre vanligt förekommande miljörisker redovisas i miljöriskanalysen (P-
09-78). SKB har en hög ambitionsnivå och beredskap för att förebygga och hantera eventuella 
miljörisker. Dessa frågor hanteras vidare i den fortsatta projekteringen för anläggningarna. 
 
Miljöriskanalysen omfattar risker för personskador utanför anläggningen som konsekvens av 
förväntad vägtrafikökning. I P-09-78, avsnitt 5.5 (Trafikrisker på allmän väg), särskilt i avsnitt 5.5.2 
(Trafikolyckor Forsmark) redovisas slutsatserna för en etablering av slutförvarsanläggningen i 
Forsmark. Risken för dödsfall i trafikolyckor hänförliga till den trafik som genereras av etableringen 
på de aktuella vägarna bedöms bli begränsad, men inte obefintlig. Under en 70-årsperiod uppskattas 
antalet dödsfall kunna öka med ytterligare ett, från 10 till 11 totalt.  
 
Konsekvenser för trafiken vid en etablering av inkapslingsanläggningen till Simpevarp redovisas i P-
09-78, avsnitt 5.5.1 (Trafikolyckor Laxemar/Simpevarp). Slutsatsen från analysen är att risken för 
trafikolyckor med dödlig utgång ökar med tio procent i det fall både slutförvarsanläggningen och 
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Clink byggs i Oskarshamn. Då härrör merparten av trafikökningen från etableringen av slutförvars-
anläggningen. Det är därför rimligt att anta att uppförande och drift av Clink medför endast en mycket 
begränsad påverkan på trafiksäkerheten längs länsväg 743. Förslag på åtgärder för att reducera 
riskerna redovisas i kapitel 6, se särskilt avsnitt 6.4 (Trafiköversyn). 
 

5.8.2 Radiologiska risker – störningar och händelser 

Östhammars kommun, SSM och Kärnavfallsrådet önskar se mer redovisningar av konsekvenser av 
radiologiska olyckor. 
 
I fråga om vilka möjliga miljöeffekter och händelser som beskrivs i MKB:n hänvisar SKB till avsnitt 
4.4.2 i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013). 
 
Slutförvarsanläggningen 

Vad det gäller händelser i den kärntekniska verksamheten som kan leda till radiologiska olyckor under 
driften av slutförvarsanläggningen så redovisas dessa i kapitel 8 – Säkerhetsanalys i bilaga SR-Drift i 
ansökan. Här analyseras konsekvenserna av förväntade händelser (störningar) och inte förväntade och 
osannolika händelser (missöden). Slutsatsen av analyserna är att varken förväntade händelser eller 
osannolika händelser leder till någon genomgående skada på kapseln, vilket krävs för ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Detta redovisas också i MKB:n, avsnitt 10.1.5.3, Slutförvar – Radiologisk säkerhet 
under drift. I SR-Site, avsnitt 13.7, redovisas också analyser av ett antal hypotetiska fall för att 
illustrera konsekvenser av bortfall av barriärfunktioner. 
 
I SR-Drift, kapitel 8 (avsnitt 1.3.4) anges att kapseln dimensionerats för att ingen händelse får leda till 
kriticitet, även om kapseln vattenfylls. Den analys som genomförts visar att inga händelser i 
slutförvarsanläggningen leder till kriticitet eller en genomgående skada i kapsel som kan leda till 
radioaktiva utsläpp eller att den vattenfylls. (SKB:s bemötande av SSM:s begäran om kompletteringar 
avseende ”Frågor om kriticitet” (ssm2011-2426-63) redovisas separat inom ramen för prövningen 
enligt kärntekniklagen.) 
 
Vad gäller att säkerställa avsedd funktion hos barriärer av betydelse för säkerheten, kommer kvalitets-
styrning och kontroll att vara en integrerad del av produktionen av barriärerna och hanteringen i 
slutförvarsanläggningen. Se avsnitt 7.3 Kvalitetsledningssystem för produktionen av KBS-3-systemet. 
 
Inkapslingsanläggningen 

Radiologisk säkerhet och strålskydd för Clink hanteras i MKB:n, avsnitt 9.1.5.2. Där redovisas 
radiologisk omgivningspåverkan vid störningar och missöden i inkapslingsanläggningen. Motsvarande 
för Clab redovisas under avsnitt 8.1.5.2, Clab – Radiologisk säkerhet och strålskydd. 
 
Händelser i Clink som kan leda till radiologiska olyckor redovisas mer ingående i kapitel 8 i bilaga F 
till ansökan – Preliminär säkerhetsredovisning, Clink. Här analyseras konsekvenserna av störningar 
och förväntade händelser och även av inte förväntade och osannolika händelser (missöden). Slutsatsen 
av analyserna är att störningar och händelser, vilka analyserats i avsnitt 8.2, inte bedöms äventyra 
bränslets kylning eller leda till att bränslekapslingen skadas mekaniskt.  
 

• Postulerade händelser med mekanisk skada på bränsle medför omgivningskonsekvenser 
(utsläpp av radioaktiva ämnen) som med god marginal underskrider acceptanskriteriet. 

 
• Vid övriga händelser i anläggningen är de långsamma tidsförloppen det mest karakteristiska 

draget, vilket är gynnsamt för att undvika utsläpp av radioaktiva ämnen. Vid långvarig förlust 
av kylning och spädmatning av förvaringsbassänger under mark eller vid en större brand, är 
tillgänglig tid för åtgärder oftast flera dygn samtidigt som förvaringsbassängerna alltid kan 
spädmatas via reservspädmatningssystemet (system 736). 
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• Vid jordbävning och annan yttre påverkan på anläggningen kommer bränslet i förvaringsdelen 

inte att skadas och reservspädmatningssystemet förblir intakt. Hanteringscellen inklusive 
bränsle i denna förblir också intakt. Vad gäller övriga markförlagda delar förutsätts att 
skadorna begränsas så att kriticitetssäkerheten och kylningen av bränsle i dessa delar 
upprätthålls. 

 
• Kriticitetssäkerheten har analyserats. I samtliga fall i Clab visas att tillräckliga marginaler mot 

kriticitet föreligger. Detta gäller även för Clink då den integrerade anläggningen 
dimensioneras med hänsyn till bränslets anrikning och utbränning. 

 
SKB avser att komplettera ansökan enligt kärntekniklagen med analys av händelser som bedöms ha 
väldigt låg sannolikhet att inträffa, men där konsekvenserna skulle kunna bli stora. Omgivnings-
konsekvenser till följd av sådana händelser, kommer att redovisas i en uppdaterad PSAR för Clink, 
vilken beräknas delges SSM senast i juli 2014. 
 
I PSAR Clink har inga händelser som kan resultera i en kriticitetsolycka identifierats. Därför har SKB 
inte redovisat någon sådan händelse i ansökan enligt kärntekniklagen. Om sådana händelser 
identifieras till exempel vid en kommande analys av mycket osannolika händelser, så kommer ansökan 
kompletteras med ett sådant underlag.  
 

5.9 Sjötransporter av använt kärnbränsle och kärnavfall  
Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Havs- och vattenmyndigheten, Oss samt kommunstyrelsen i 
Östhammars kommun har lyft frågor kring befintligt transportsystem, bland annat att dess 
miljökonsekvenser borde beskrivas mer ingående och att det borde ingå i denna prövning.  
 
SKB har cirka 30 års erfarenhet av sjötransporter med (oinkapslat) använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall från de svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar Clab och SFR. Världen över 
transporteras använt kärnbränsle varje år med fartyg, lastbil eller tåg. Tusentals transporter till 
mellanlager och upparbetningsanläggningar har ägt rum världen över. På närmare 50 år har det inte 
hänt någon olycka med radioaktiva utsläpp som överstiger kravet på rapportervärdhet. De erfarenheter 
som finns av att transportera använt kärnbränsle är således mycket goda.  
 
Transportsystemet omfattas av i huvudsak fem huvudkomponenter, ett fartyg (för närvarande m/s 
Sigyn), transportbehållare för använt kärnbränsle, transportbehållare för härdkomponenter, 
transportbehållare för driftavfall samt terminalfordon. Systemet styrs och förvaltas av SKB och 
fartygstransporterna sköts av ett rederi på uppdrag av SKB. Transportsystemet genomgår just nu en 
omfattande anläggningsförnyelse, där fartyg, transportbehållare för bränsle, transportbehållare för 
reaktordelar och terminalfordon är några av komponenterna som kommer att bytas ut för att säkra 
fortsatt hög drifttillgänglighet. 
 
Fartyget m/s Sigyn är ett av ett fåtal INF6-3 klassade fartyg i världen och praxis är att ta dem ur drift 
efter cirka 25 år. SKB:s styrelse tog våren 2010 ett beslut att investera i ett nytt fartyg för att säkra 
transporterna av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall för resterande drifttid av SKB:s verksamhet. 
Att bygga nytt fartyg gav möjligheter att installera ny, anpassad teknik som medför mindre 
miljöpåverkan och att förbättra fartygets säkerhetsskydd. 
 

                                                      
6 INF-koden är IMO:s kod för säker sjötransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i 
förpackad form. IMO (International Maritime Organization) är ett FN-organ. 
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5.9.1 Tillståndsplikt för transporter av radioaktivt avfall 

Miljöbalkens krav på tillståndsprövning omfattar verksamheter som bedrivs på fastigheter, i huvudsak 
så kallade miljöfarliga verksamheter och så kallade vattenverksamheter. Transporter är inte knutna till 
en viss fastighet och tillståndsprövas inte enligt miljöbalken. Däremot kan transporter anses som 
följdföretag, som enligt 16 kap 7 § miljöbalken ska beaktas vid tillståndsprövningen och vars 
miljöpåverkan ska beskrivas i MKB:n. 
 
Transportsystemet är en del av det slutliga omhändertagandet av använt kärnbränsle enligt KBS-3-
metoden. I kapitel 6 i MKB:n som handlar om avgränsningar, uttrycks tydligt att transporterna 
omfattas av konsekvensbedömningen. Påverkan, effekter och konsekvenser av sjötransporter av det 
använda kärnbränslet redovisas i kapitel 8 (radiologiska transporter till Clab) och kapitel 9 
(radiologiska transporter mellan Clink och Kärnbränsleförvaret).  
 
Det är dock viktigt att poängtera att sjötransporter av använt kärnbränsle och kärnavfall kräver ett 
särskilt tillstånd från SSM. Det tillståndsärendet hanteras separat.  
 
SSM lämnar SKB tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet för transporter av använt 
kärnbränsle och kärnavfall för tre år i taget. Nuvarande tillstånd gäller för perioden 2013–2015. Det är 
alltså inte aktuellt för SKB att komplettera sitt nuvarande transporttillstånd så att det innefattar 
transporter av fyllda kopparkapslar mellan Clink och slutförvarsanläggningen. Detta blir istället 
aktuellt när SKB ansöker om tillstånd för den tidsperiod när dessa transporter ska påbörjas. 
 

5.9.2 Befintliga transporter med m/s Sigyn 

Tekniska data  

Övergripande information om m/s Sigyn finns i MKB:n avsnitt 8.1.2.1 (Clab – Transporter av använt 
kärnbränsle och kärnavfall). För att upprätthålla en säker och miljövänlig drift av fartyget finns en 
QSE-manual (Quality, Safety, Environment) som uppfyller internationella krav på säker sjöfart och 
skydd av miljön. Fartyget uppfyller IMO:s krav för flytbarhet för fartyg avsedda för farligt gods 
transporterat i bulkform (IMO typ I). Vidare uppfyller fartyget även kraven i IMO:s INF klass 3-
bestämmelser (högsta nukleära säkerhetsklassen) och är certifierat av Sjöfartsverket enligt dessa.  
 
Systemuppgraderingar av navigation och kommunikation sker fortlöpande. Härigenom är fartyget 
också utrustat med flera av varandra oberoende system för positionsbestämning. Utrustning för 
satellitnavigation är kopplad till ett satellitkommunikationssystem, varigenom fartygets position 
manuellt eller automatiskt kan sändas till mottagare i land. 
 
Påverkan, effekter och konsekvenser 

Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft från transporterna av använt kärnbränsle till Clab beskrivs i MKB:n, avsnitt 8.1.3.5 
(Clab – Icke-radiologiska utsläpp till luft (påverkan)). Effekter och konsekvenser av utsläppen 
beskrivs i avsnittet 8.1.4.3 (Clab – Boendemiljö och hälsa). 
 
Miljörisker 

Miljöriskerna beskrivs i miljöriskanalysen (SKB P-09-78 – Miljöriskanalys för Clab, 
inkapslingsanläggning och slutförvarsanläggning), avsnitt 5.3.3. Där identifieras miljörisker för 
fartygstransporter och hur de kan hanteras: 
 

• Bränslehantering vid m/s Sigyn. Oljeutsläpp från m/s Sigyn (eller motsvarande fartyg) eller 
annat fartyg i hamn. Kan omhändertas och saneras. 
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• Fartygsolycka. Oljeutsläpp från m/s Sigyn (eller motsvarande fartyg) eller annat fartyg vid 
fartygsolycka. Sannolikheten är mycket låg, men om det sker kommer en stor del av oljan att 
kunna tas om hand på samma sätt som vid varje fartygsolycka. Beredskapen är mycket hög 
om något sker med m/s Sigyn, så miljöskaderisken där är mindre än för normala fraktfartyg.  

 
Radiologiska risker  

Radiologiska risker vid transporter av använt kärnbränsle beskrivs i MKB:n avsnitt 8.1.5.2 (Clab – 
Radiologisk säkerhet och strålskydd). 
 

5.9.3 Kommande transportsystem med m/s Sigrid 

Tekniska data och miljöprestanda 

SKB:s nya fartyg m/s Sigrid som levereras under sommaren 2013 är INF-3-klassad med kapacitet att 
transportera tolv transportbehållare av olika sort alternativt 40 stycken 20-fots ISO-containrar.  
 
Fartyget är cirka 100 meter långt och cirka 20 meter brett med ett dimensionerat djupgående på 4,5 
meter. Lastning och lossning av transportbehållare kan ske både med roll-on roll-off, (terminalfordon 
kör in i lastrummet via en akterramp) och lift-on lift-off (från kaj). Lastdäcket kan totalt hysa 1 600 
ton. Akterrampen har en kapacitet på 400 ton. Fartyget har två roder och två bogpropellrar på vardera 
550 kW (kilowatt). Propellrarna drivs av fyra huvudmotorer med 825 kW effekt vardera. Fartyget är 
dimensionerat för en drifthastighet på 12 knop och har fulltankat en räckvidd på 7 000 sjömil. 
 
M/s Sigrid har väsentligt förbättrad miljöprestanda jämfört med nuvarande fartyg. De fyra motorerna 
(jämfört med Sigyns två) ger möjligheter till låg bränsleförbrukning och att mer effektivt utnyttja 
katalytisk avgasrening (SCR). Motorkapaciteten kan drivas betydligt lägre än för m/s Sigyn och 
fortfarande upprätthålla full reningspotential, vilket innebär en möjlig reducering av utsläppen med 
upp till 25 procent.  
 
Bränsle- och oljetankar är skyddade av den dubbelbottnade skrovdesignen som, vid en eventuell 
grundstötning förhindrar utsläpp av diesel eller olja. Fartyget drivs på lågsvavlig ”marine oil”.  
Värme från kylvattnet från fartygets motorer används för uppvärmning av fartyget. Färgen som 
fartygets skrov är målat med innehåller inga giftiga ämnen. Vid eventuell påväxt kommer skrovet att 
borstas rent. Fartyget har även möjligheten att spara svartvatten (avloppsvatten från toaletter) ombord 
för att senare kunna genomföra tömning till reningsverk i land. Fartyget har rening för ballastvatten för 
att förhindra att vattenlevande organismer flyttas mellan olika vattenområden. 
 
När fartyget ligger vid kaj mer än några enstaka timmar kommer det normalt att anslutas till el från 
land, istället för att nyttja dieselmotorerna till att producera egen el. Användningen av landel innebär 
också att bullernivåerna blir betydligt lägre. I övrigt har fartyget konstruerats att förbruka så lite energi 
som möjligt.  
 
Påverkan, effekter och konsekvenser  

Totalt sett kommer antalet sjötransporter att öka när transporterna av det inkapslade bränslet 
tillkommer. Transporterna av radioaktivt avfall till SFR och av använt kärnbränsle till Clab kommer 
att samordnas med transporterna av inkapslat använt kärnbränsle till slutförvarsanläggningen, för att 
uppnå högsta möjliga säkerhetsgrad, god kostnadseffektivitet och så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Bra samlastningsmöjligheter leder till färre antal resor med m/s Sigrid (jämfört med vad som skulle 
krävas med m/s Sigyn) och mindre miljöbelastning. 
 
Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft, från kommande transportbehov av inkapslat bränsle från Clink till slutförvaret 
beskrivs övergripande i MKB:n avsnitt 9.1.3.6 (Clink – Icke-radiologiska utsläpp till luft). 
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Beskrivningen bygger på de miljöprestanda som befintligt fartyg, m/s Sigyns miljöprestanda har, men 
generellt kan konstateras att det nya fartyget kommer att ha bättre miljöprestanda. 
 
Miljörisker 

Miljöriskerna bedöms vara desamma som för m/s Sigyn, se avsnitt ovan. 
 
Radiologiska risker 

Den radiologiska risken vid transport av inkapslat bränsle kommer, i relation till nuvarande transporter 
av använt kärnbränsle, att vara lägre. Skillnaden mellan transporter av använt bränsle och en fylld 
kopparkapsel är bland annat att kapseltransportbehållaren kommer att innehålla färre bränsleelement 
per behållare och kommer att ha en högre vikt (insats och kopparkapsel). Förutom att kapseltransport-
behållaren innehåller färre bränsleelement, kommer varje bränsleelement att ha lägre resteffekt och 
lägre radioaktivitet (Bq). 
 
Kapseltransportbehållaren dimensioneras för att klara kraven för en typ B-behållare7. Dessa krav har 
tillämpats under många år över hela världen för transporter av använt kärnbränsle. De hållfasthetskrav 
som ingår i beräkningar och tester är valda för att ge en konstruktion som kan stå emot stora 
påfrestningar. Risken för en olycka som överträffar de påfrestningar och krav som ställs är väldigt låg. 
SKB har egen mångårig erfarenhet av att använda sådana behållare och det har inte förekommit några 
incidenter som påverkat deras funktion. Mera information angående kraven på en typ B-behållare 
finns i MKB:n kap 8.1.5.2 (Clab – Radiologisk säkerhet och strålskydd).  
 

5.9.4 Lastning, lossning och transportbehållare  

Information om kapseltransportbehållare och terminalfordon finns i MKB:n, avsnitt 8.1.2.1 samt 
9.1.2.2 (Clink – Uppförandeskede). Transporterna av använt kärnbränsle från kärnkraftverken – och i 
framtiden av inkapslat använt kärnbränsle från Clink – till fartyget förtöjt i hamn, sker med ett 
specialanpassat terminalfordon. Fordonen är konstruerade för att kunna hantera tunga laster på ett 
kontrollerat och säkert sätt. Transportbehållaren med lastbärare lyfts upp cirka 20 centimeter från 
marken med hjälp av ett hydrauliskt lastflak. Fordonen kör en sträcka på cirka två kilometer till 
hamnen med en hastighet på maximalt tio kilometer i timmen. 
 
På fartyget surras behållaren på däcket med hjälp av tolv kraftiga skruvförband, för att uppfylla de 
accelerationskrav som ställs genom internationella sjötransportkrav för transport av radioaktivt 
material, IMDG-koden8. 
 
Befintliga terminalfordon klarar laster på cirka 120 ton. De drivs med diesel av miljöklass 1 och de 
fyra fordonen på Clab förbrukar cirka åtta kubikmeter bränsle per år. 
  

                                                      
7 ”typ B-behållare” är en klassning enligt IAEA:s regler. Detta innebär att omfattande beräkningar och även 
fysiska tester på en prototypbehållare utförs för att garantera att behållaren kan förhindra kontakt mellan 
innehållet och omgivningen. Detta gäller även vid svåra olyckshändelser. 
8 IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är en rad föreskrifter om transport av farligt 
gods till sjöss, utarbetade av Internationella sjöfartsorganisationen. 



 1382754 - Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen 

Öppen 2.0 Godkänt 63 (116) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

6 Skötselplan och kompensationsåtgärder 
Östhammars kommun och länsstyrelsen i Uppsala län, Oss, Naturvårdsverket och MKG har tagit upp 
frågor och synpunkter kring skötselplan och kompensationsåtgärder. 
 

6.1 Skötselplan 

SKB har påbörjat arbetet med att upprätta en skötselplan för sitt markinnehav i Forsmark. Innehavet 
omfattar vattenområden, våtmarksmiljöer, industriområden och skogsmarker varav delar är av 
utpräglad skogsbrukskaraktär. Skötselplanen ska omfatta all naturmark (skogar och våtmarker) medan 
områden runt byggnader liksom inom och i anslutning till staket runt SKB:s anläggningar undantas. 
Målen med skötselplanen är i huvudsak att bibehålla eller utveckla befintliga naturvärden samt öka 
biologiska mångfalden i området. 
 
Delar av den mark som SKB har köpt av Sveaskog planerades ingå i Sveaskogs nybildade ekopark. 
SKB har motsvarande ambitioner för företagets markinnehav i Forsmark, det vill säga minst 50 
procent av skogsarealen ska avsättas för naturvårdsändamål. Skötselplanen kommer att ligga till grund 
för det naturvårdsavtal/fastighetsavtal som SKB avser teckna med Skogsstyrelsen. Se även bilaga K:1, 
Förslag till villkor. 
 
Om slutförvarsanläggningen inte kommer till stånd i Forsmark avser SKB sälja den mark som 
förvärvats för anläggningen.  
 

6.1.1 Exempel på skötselåtgärder som planeras 

Skötseln av rikkärr och gölar syftar till att bevara gölgroda och gulyxne samt upprätthålla fauna och 
flora som är knutna till rikkärren. Den ska dessutom möjliggöra nyetablering av gölgroda och gulyxne 
i ett antal rikkärr där de för närvarande inte finns. Skötseln omfattar både åtgärder av engångskaraktär 
och löpande åtgärder. Engångsåtgärder är till exempel röjning av buskar, sly och yngre träd, 
igenläggning av diken vid behov och att skapa en trädbärande zon mellan rikkärr och skogsmark. 
Röjningsarbeten sker vid tjäle och/eller snötäcke. Löpande åtgärder är till exempel slåtter med 
slåtterbalk eller röjsåg med slagsnöre. Kalkrik barrblandskog lämnas till stor del för fri utveckling.  
 
Naturvårdsgallring för att gynna gammal tallskog kommer att ske genom att skapa gläntor, frihugga 
grova gamla tallar och spara träd äldre än cirka 100 år. Sumpskog lämnas till stor del för fri 
utveckling. Igenläggning av diken i påverkade sumpskogar görs med mindre grävmaskin. 
 
Inslaget av lövträd ska gynnas i barrblandskogarna, sumpskogarna, brynzonerna mot rikkärren och i 
nuvarande produktionsmark. I barrblandskogarna åstadkoms detta genom att skapa gläntor och i 
sumpskogarna genom återställd hydrologi, det vill säga igenläggning av diken. I brynzonerna mot 
rikkärren gallras lövträd fram och i produktionsmark gallras lövträd fram på lämpliga platser. 
Dessutom kan naturvårdsbränning genomföras för att få ett större lövinslag på produktionsmark. 
 

6.2 Skadeförebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och 
kompensatoriska åtgärder  

Förebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder behandlas i MKB:n i avsnitt 12.4. 
SKB planerar att vidta en rad olika åtgärder för att främja områdets naturvärden och biologiska 
mångfald. Det övergripande syftet med de föreslagna åtgärderna är att bibehålla och utveckla de 
naturvärden som området hyser.  
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Dessa åtgärder omfattar bland annat anläggande av nya gölar, beredskap för vattentillförsel i 
våtmarker och skötselåtgärder. Gränsdragningen mellan skadeförebyggande åtgärder, skyddsåtgärder 
och kompensatoriska åtgärder kan stundtals vara otydlig. Exempelvis har förslag på åtgärder kopplade 
till en grundvattensänkning baserats på ett hypotetiskt fall med hela förvaret öppet samtidigt och en 
mycket begränsad tätning av berget som motsvarar ett ”värst-fall-scenario”. Andra åtgärder, såsom 
anläggande av nya gölar, har varit inriktade på en specifik art, medan det i verkligheten är många arter 
samtidigt som får nytta av de nya miljöerna. Styrande för arbetet med åtgärderna har varit att 
säkerställa att den ekologiska kontinuiteten för de arter och miljöer som riskerar att påverkas av SKB:s 
planerade verksamhet bibehålls eller förstärks. 
 
Arbetet med att vidta eller planera dessa åtgärder har redan påbörjats. I februari 2012 anlade SKB fyra 
nya gölar i Forsmarksområdet. I samband med de naturinventeringar som gjordes sommaren 2012 
konstaterades att den skyddade gölgrodan, tillsammans med större vattensalamander förekommer i tre 
av de nyanlagda gölarna. 
 
Under våren 2012 påbörjade SKB planering och förberedelser för ett pilotförsök vid en våtmark i 
Forsmark. Syftet med pilotförsöket är dels att visa att vattennivån i våtmarken kan regleras och styras 
med hjälp att den valda metoden, dels att inför uppförande och drift av slutförvaret för använt 
kärnbränsle skaffa sig erfarenheter av hur en vattentillförselanläggning i våtmarker av aktuell typ 
fungerar i praktiken. Sådana erfarenheter inkluderar projektering och andra förberedelser, praktiskt 
genomförande och uppföljning av hydrologiska effekter. Enligt den initiala planeringen skulle 
pilotförsöket genomföras under senare delen av 2012. Den regniga sommaren och hösten innebar dock 
att försöket har fått skjutas upp till år 2013. 
 
Genom att vidta och/eller ha beredskap för att vidta ovan nämnda åtgärder bedömer SKB att effekter 
och konsekvenser som den planerade verksamheten kan komma att ge upphov till för områdets 
naturvärden motverkas med god marginal. Vilka åtgärder som ska betraktas som kompensatoriska 
åtgärder och skiljelinjen mellan dessa och skadeförebyggande åtgärder har varit underordnat och fokus 
har i stället legat på att uppnå målet med åtgärderna.  
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7 Kontroller för slutförvarssystemet 
Havs- och vattenmyndigheten, Oskarshamns och Östhammars kommuner, Milkas, Naturvårdsverket, 
SSM och Kärnavfallsrådet tar upp vilka kontroller som ska göras i slutförvarssystemet. Syftet med 
detta avsnitt är att redogöra för de kontroller som har koppling till påverkan på miljön eller människors 
hälsa. Påverkan kan vara konventionell miljöpåverkan eller radiologisk påverkan. I avsnittet redogörs 
även översiktligt för de kontroller av verksamheten vid Clink och slutförvarsanläggningen SKB avser 
göra för att fylla krav i andra lagar och föreskrifter samt interna krav. 
 

7.1 Kontroller inom miljöområdet 

7.1.1 Kontrollprogram för yttre miljö  

Kontrollprogrammet styrs av krav i miljöbalken (22 kap 1 §, 26 kap 19 §) samt av gällande 
miljötillstånd för verksamheten och villkoren i tillståndet. För att följa upp den miljöpåverkan som 
regleras av villkoren i det tillstånd som SKB får av mark- och miljödomstolen kommer ett kontroll-
program för yttre miljö att tas fram. SKB kommer som komplettering till ansökan enligt miljöbalken 
att lämna ett uppdaterat förslag till kontrollprogram i juni 2013. Detta förslag till kontrollprogram 
kommer att behöva revideras ytterligare när SKB har fått sökt tillstånd, för att följa upp de villkor som 
ges i tillståndet och för att anpassa programmet till den utveckling av verksamheten som kan ha skett 
under tiden för tillståndsprövningen. Kontrollprogrammet kommer att omfatta Clab, Clink och 
slutförvarsanläggningen. För Clab finns redan ett kontrollprogram som avses användas även 
fortsättningsvis, tills ett kontrollprogram för Clink träder i kraft.  
 

7.1.2 Egenkontroll enligt egenkontrollförordningen 

En verksamhetsutövare ska bedriva kontroll av den miljöpåverkan som verksamheten medför, i 
enlighet med förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. I egenkontrollen ingår 
eventuella kontrollprogram för yttre miljö, eventuella mätningar som syftar till att följa upp 
verksamhetens miljöpåverkan samt uppföljning av villkor i tillstånd, dispenser eller dylikt. I 
egenkontrollförordningen ställs krav på organisatoriskt ansvar, rutiner för underhåll och kontroll av 
utrustning med mera, identifiering och bedömning av risker samt att förteckna kemikalier och 
biotekniska organismer.  
 
SKB har ett integrerat ledningssystem för kvalitet och miljö som är uppbyggt enligt kraven i ISO 9001 
samt ISO 14001. Ledningssystemet utgör grunden för hur anläggningarnas egenkontroll struktureras. 
De tillstånd och villkor som gäller för verksamheten omhändertas vid behov i rutiner, instruktioner 
och checklistor i ledningssystemet. Där framgår vem som ansvarar för bevakning, uppföljning och 
rapportering av villkorsefterlevnad samt för framtagande av de rutiner, instruktioner och checklistor 
som krävs för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom de ramar som sätts av tillstånd och villkor. 
Kontrollen av samtliga villkor kommer att omfattas av ett gemensamt kontrollprogram och beroende 
på villkorets och kontrollens art, kommer den antingen att utföras av SKB eller av externa parter.  
 
Inom ledningssystemet hanteras även det systematiska arbetsmiljöarbetet samt det systematiska 
brandskyddsarbetet. Ledningssystemets effektivitet och ändamålsenlighet utvärderas årligen av SKB:s 
ledning. SKB genomför även återkommande revisioner av ledningssystemet inom olika 
verksamhetsområden och projekt. 
 
På samtliga anläggningar i systemet (Clab, Clink och slutförvarsanläggningen) kommer det att finnas 
en organisation med en miljösamordnare och eventuella stödfunktioner till denne, till exempel 
miljöingenjör, platsekolog eller liknande. Miljösamordnaren och dennes stödfunktioner ansvarar för 
uppbyggnaden, implementeringen och uppföljningen av verksamhetsutövarens egenkontroll. De är 
även kemikalieansvariga och ansvariga för kemikalieförteckningen.  
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Två viktiga komponenter i egenkontrollen kommer att vara riskhantering och ronder i verksamheten. 
SKB:s plan för riskhantering för slutförvarsanläggningen, till exempel, omfattar utöver rena 
projektrisker även miljö- och arbetsmiljörisker. Samtliga risker förtecknas i anläggningens risklista där 
de värderas, åtgärdsplaneras och följs upp. Uppföljning av riskerna sker i projektets ledningsgrupp. 
Miljöronder kommer att genomföras i verksamheten med jämna mellanrum, antingen som 
kombinerade skydds- och miljöronder eller som specifika miljöronder, beroende på vilken del av 
verksamheten som omfattas av ronden. 
 
Anläggningsprojektens miljömål är sammanställda i ett miljöprogram, vilket kommer uppdateras inför 
byggskedet. Miljöprogrammet syftar till att sätta mål och ange ambitioner för att i varje skede 
begränsa anläggningens miljöpåverkan samt att säkerställa att gällande villkor innehålls och att aktuell 
lagstiftning efterlevs.  
 

7.1.3 Radiologisk utsläppskontroll 

I verksamheter där utsläpp av radiologiska ämnen sker ska de radiologiska utsläppen mätas, så att 
verksamhetsutövaren har kännedom om de utsläpp som görs.  
 
I Clab kontrolleras radiologiska utsläpp genom att använt processvatten analyseras med avseende på 
total γ- respektive α-strålning före utsläpp och i huvudskorstenen mäts γ- respektive α-strålning 
veckovis. 9 
 
I Clink planeras kontroll av radiologiska utsläpp i inkapslingsanläggningens huvudskorsten, i Clabs 
huvudskorsten och i det använda processvattnet från Clab och golvdränagevattnet från 
inkapslingsanläggningen. De två vattenströmmarna planeras att sammanföras och prov tas på samma 
sätt som i Clab i dag. γ- respektive α-strålning är de parametrar som avses kontrolleras. 
 
För slutförvarsanläggningen har analysen av strålsäkerhet under drift visat att ingen fri aktivitet 
kommer ut i anläggningen. Utsläppskontroller avseende radiologiska ämnen kommer att göras för att 
säkerställa detta. Kontrollerna kommer att göras i länshållningsvattnet från bergrummen, på 
kapseltransportbehållarens in- och utsida samt på luften i kapseltransportbehållaren eller på luften i 
omlastningshallen. 
 
Miljöbalken och egenkontrollförordningen ställer krav på att verksamhetsutövaren har ett 
riskhanteringsarbete samt kontrollerar hur verksamheten påverkar omgivningen, där utsläppskontroll 
avseende radiologiska utsläpp ingår. Utsläppsprovtagningar för anläggningarna beskrivs i Clabs 
egenkontrollprogram, Bilaga F Preliminär säkerhetsredovisning Clink kapitel 7 respektive i bilaga SR-
Drift kapitel 7 för slutförvarsanläggningen. Innehållet i bilaga F och bilaga SR-Drift styrs av 
kärntekniklagen och SSMFS 2008:1 kapitel 4.  
 
I samband med denna komplettering lämnar SKB in nya förslag till villkor, som även omfattar 
utredning och reglering av utsläpp till vatten och luft av radioaktiva ämnen från Clink, se bilaga K:1, 
Förslag till villkor. 
 

7.1.4 Radiologisk omgivningskontroll  

För kärntekniska anläggningar som vid normal drift har utsläpp av radioaktiva ämnen (till exempel 
kärnkraftverk) görs en radiologisk omgivningskontroll. Den ska ge en bild av långsiktiga förändringar 
av radionuklidhalter i omgivningen. Den radiologiska omgivningskontrollen mäter dels radioaktiva 

                                                      
9 Clab – egenkontroll för yttre miljö. SKBdoc 1063638, version 1.0. 
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ämnen genom dosimetrar som är utplacerade i omgivningen runt anläggningen, dels görs analyser på 
djur och växter (biota), vatten, nederbörd, rötslam och sediment.  
 
I KBS-3-systemet är det endast Clab och Clink som har utsläpp av radioaktiva ämnen vid normal drift, 
varför radiologisk omgivningskontroll endast är aktuellt i Oskarshamn. Slutförvarsanläggningen ger 
inte upphov till utsläpp av radioaktiva ämnen från bränslet vid drift och SKB anser det därför inte 
rimligt med radiologisk omgivningskontroll i Forsmark, utöver den som sker för kärnkraftverkets 
behov.  
 
Den radiologiska omgivningskontrollen styrs huvudsakligen av kärntekniklagen och SSMFS 2008:23. 
Även miljöbalken ställer krav på uppföljning av den miljöpåverkan utsläpp medför, oavsett om 
utsläppen är radiologiska eller inte. Det är SSM som tar fram program för omgivningskontroll som de 
kärntekniska anläggningarna ska följa. SKB avser att söka undantag från SSMFS 2008:23 för 
slutförvarsanläggningen vad gäller radiologisk omgivningskontroll.  
 

7.1.5 Villkorsuppföljning för dispens från artskyddsförordningen 

För att uppföra slutförvarsanläggningen behöver gölar där gölgroda observerats fyllas igen. För detta 
krävs dispens från artskyddsförordningen. SKB har ansökt om dispens enligt artskyddsförordningen 
hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att som tillsynsmyndighet kontrollera efterlevnaden av 
dispensen och dess villkor. 
 

7.1.6 Miljörapport 

Utövare av driftsatta miljöfarliga verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken ska lämna en 
miljörapport varje år enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9. Syftet med 
miljörapporten är att redovisa hur anläggningen efterlever villkoren i tillståndet, att stärka 
verksamhetens/anläggningens egenkontroll och att ge tillsynsmyndigheten ett underlag för tillsynen 
över verksamheten. 
  
Rapporten ska bland annat innehålla en sammanfattning av resultat från mätningar, beräkningar och 
undersökningar som utförts för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. 
Vidare bör den innehålla betydande åtgärder som vidtagits under året, till exempel avseende drift, 
skötsel, kontroller och underhåll samt i syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och 
energi. 
 

7.2 Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering 

Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen kommer att orsaka förändringar på förvarsplatsen. 
Det är viktigt att övervaka och följa dessa för att öka kännedomen om förvarsplatsen och det tänkta 
förvaret i enlighet med vad som beskrivs utförligare i Ramprogram för detaljundersökningar vid 
uppförande och drift av slutförvar för använt kärnbränsle (SKB R-10-08), som är en referens till SR-
Site. Övervakningen görs enligt ett så kallat moniteringsprogram. Förutom att övervaka och följa 
förändringar kan observationerna också ge tillgång till data, som har betydelse för hydrogeologisk och 
hydrogeokemisk modellering samt för verifiering av sådana modeller.  
 
Under platsundersökningsskedet inleddes ett moniteringsprogram som täcker in både 
geovetenskapliga och ekologiska parametrar under platsundersökningarna. Med några få undantag har 
detta program fortgått sedan platsundersökningen i Forsmark avslutades och kommer att fortsätta i 
modifierad omfattning när berguttaget under mark påbörjas. 
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Vid utformning av moniteringsprogram kommer särskild fokus att läggas på det faktum att 
uppföljningen är avsedd att genomföras under mycket lång tid. Allt eftersom byggandet och driften 
fortgår kommer det att finnas behov av att regelbundet omvärdera urvalet av mätparametrar, mätobjekt 
och mätfrekvenser. 
 
Det är den kvalitetsstyrning och kontroll av produktionsprocessen som beskrivs i avsnitt 7.3, som 
utgör grunden för att bedöma om de tekniska barriärerna uppfyller de krav (konstruktionsförut-
sättningar) som ställs bland annat utifrån kraven på säkerhet. SKB avser däremot inte att monitera den 
initiala utvecklingen hos de tekniska barriärerna för deponerade kapslar. En sådan övervakning 
bedöms ge begränsad ytterligare information av värde för att bedöma barriärernas funktion. 
Övervakningen kan också vara svår att genomföra, eftersom instrumentering och kablar sannolikt 
skulle påverka barriärernas funktion. Det är också svårt att upprätthålla instrumenteringens funktion 
under långa tidsperioder. SKB har under lång tid bedrivit forskning, utvecklat modeller samt utfört 
tester och demonstrationer. SKB anser därför att det finns tillräcklig kunskap för att bedöma 
slutförvarets säkerhet efter förslutning. SKB planerar att i samband med att slutförvaret i Forsmark 
byggs, utvärdera vilka ytterligare mätningar som kan behövas för att verifiera barriärernas funktion på 
den valda platsen. Detta prövas av SSM i ansökan enligt kärntekniklagen. 
 
Kunskapen om förvarsplatsen liksom kvalitetsstyrning och kontroll av produktionsprocessen av 
förvarets tekniska barriärer är centrala för att kunna värdera säkerheten efter förslutning av slutförvaret 
för använt kärnbränsle. Övervakning av utvecklingen av förvarets barriärer efter deponering och efter 
förslutning kan ytterligare öka denna kunskap. Det är också en viktig förtroendefråga, även om den 
tillkommande kunskapen bara kommer att täcka en mycket kort tid av förvarets utveckling. SKB 
motsätter sig i princip inte att sådan övervakning görs, men ett antal begränsningar i vad som är 
möjligt måste beaktas. Dessutom behöver lämplig metodik och strategi för övervakningen utvecklas 
och provas. 
 
Övervakningen syftar primärt inte till att hitta tillverkningsfel eller andra avvikelser i material, 
utrustning eller hantering. Dessa viktiga uppgifter hanteras inom ramen för kvalitetskontroll-
programmet, se avsnitt 7.3, där lämnas ytterligare information som komplettering till det som angavs i 
april 2013. 
 

7.2.1 Begränsningar som behöver beaktas vid utformning av övervakningen av 
förvaret 

Övervakningen får inte störa förvarets barriärfunktion. Kärnbränsleförvarets säkerhet bygger på 
passiva system och möjligheten att göra robusta och vetenskapligt väl underbyggda antaganden om de 
processer som påverkar de olika material och komponenter som ingår i barriärerna. Att införa 
övervakningsutrustning i en barriär innebär därmed alltid en möjlig säkerhetspåverkan. Detta 
begränsar avsevärt valet av teknik, platser och tidsramar för att utföra övervakningen, särskilt i själva 
deponeringsutrymmet. Dessutom innebär denna princip att en eventuell användning av 
övervakningsutrustning måste tas med och beaktas i analysen av säkerheten efter förslutning. 
 
Någon form av övervakning av de tekniska barriärerna bör pågå från driftstart och fram till 
förslutningen av förvaret, det vill säga under tider upp till cirka 100 år. Ur teknisk synvinkel är en 
sådan tidsram extremt utmanande, eftersom 100 år är en väldigt lång tid för mätinstrumenten att 
fungera. Å andra sidan är det en kort tid om man tar i beaktande hur länge slutförvaret ska vara säkert 
efter förslutning.  
 
Även risken för felaktiga signaler som skulle kunna misstolkas måste beaktas. Felaktiga signaler 
skulle i värsta fall kunna leda till ogrundade beslut om olika åtgärder, som till exempel att återta redan 
deponerade kapslar förknippade med stora kostnader och radiologiska risker. 
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7.2.2 Erfarenheter av övervakning och långtidsförsök 

SKB har vid Äspölaboratoriet genomfört en stor mängd olika försök avseende barriärernas utveckling. 
Det gäller både försök i stor skala, som Prototypförvaret och mer specialiserade försök. Vid dessa 
försök har även olika typer av övervakning genomförts.  
 
Till exempel har SKB lång erfarenhet av elektrokemiska korrosionsmätningar från ett flertal studier. 
Det finns flera grundläggande svårigheter med elektrokemiska mätningar av korrosion i förvarsmiljö. 
Det gäller bland annat följande:  
 

• Det är i dagsläget oklart huruvida det är möjligt att mäta korrosion på förvarsdjup från en 
markbaserad mätstation. Dels är det oklart om signalöverföringen skulle kunna säkerställas 
och vara tillförlitlig över tid, dels är det oklart om det finns mätutrustning (givare, kablage etc) 
som är tillräckligt resistenta mot korrosion i grundvattnet under de långa tidsperioder 
(antagligen flera decennier) som behövs för att ge meningsfulla data som kan extrapoleras i 
tid.  

 
• De elektrokemiska mätningar som gjorts inom olika Äspöprojekt (Prototypförvaret, LOT och 

Minican) visar att mätmetoderna behöver kalibreras för den miljö de används i. 
Elektrokemiska mätningar ger inte korrosionsfrekvensen primärt utan denna måste beräknas 
efter viss tolkning och behandling av mätdata. Så visade till exempel jämförelser mellan 
elektrokemiska mätningar och gravimetrisk analys av elektroder i Prototypförvaret att de 
elektrokemiska mätningar som användes överskattat den integrerade korrosionshastigheten 
med en faktor två. 

 
• En annan svårighet är att det kan komma att ta lång tid innan den grundvattenmättade 

reducerande sulfiddominerade fasen inträder. Således är de korrosionshastigheter som 
uppmätts elektrokemiskt på dessa elektroder inte representativa för den långa reducerande 
sulfidhaltiga fasen. Detta betyder att även om det går att mäta korrosionshastigheter med 
relativt god precision efter kalibrering, så kommer det att ta lång tid (decennier) innan data 
som kan användas för extrapolation erhålls.  

 
En generell slutsats som kan dras från dessa och liknande erfarenheter är, att direkta mätningar från 
givare installerade i buffert eller deponerade kapslar kan vara svåra att tolka, förutom att de kan 
riskera funktionen hos barriärerna. Däremot kan viktig information om barriärernas utveckling erhållas 
genom att mäta grundvattnets sammansättning i berget som omger förvaret kompletterat med specifika 
långtidsförsök som efter viss tid bryts och utvärderas. 
 

7.2.3 Utveckling av lämplig metodik för övervakningen 

SKB avser, att tillsammans med Posiva, utveckla metodik för övervakning av förvaret. Försök 
avseende tekniska barriärer kommer att genomföras i ONKALO-anläggningen och vid 
Äspölaboratoriet. I samband med dessa försök kommer även olika metoder för övervakning att tas 
fram och provas. Målet är att utveckla metoder som kan användas för att övervaka utvecklingen av de 
tekniska barriärerna under förvarsförhållanden under många år, eller till och med i decennier. 
 
De största utmaningarna för övervakningen av planerade tester är livslängden och driftsäkerheten för 
de sensorer som ska kunna mäta små förändringar under mycket lång tid, och att installationen av 
kablage och genomföringar för dataöverföring och strömförsörjning görs på ett sätt som inte stör 
utvecklingen hos det övervakade systemet. Möjligheten att använda trådlös dataöverföring kommer att 
utvärderas. Nuvarande utgångspunkt är att övervakningen av försöken ska ske med traditionella 
trådbundna tekniker även om batteridrivna system komma ifråga. 
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Även om tillförlitlig teknik för övervakning kan tas fram behöver en strategi utvecklas för var 
mätsonderna bör placeras i slutförvaret. En utgångspunkt är att placering i aktiva 
deponeringsutrymmen bör undvikas av säkerhetsskäl. Om sådan placering görs bör den under alla 
förhållanden begränsas. Som ett alternativ kan mätsonderna placeras i specifika försöksutrymmen i 
förvaret.  
 
Andra möjligheter till övervakning än att installera mätsonder kommer att övervägas. En sådan 
möjlighet är att genomföra långtidsförsök av olika omfattning och karaktär, med fokus på de viktigaste 
aspekterna hos de tekniska barriärerna nere i berget, vid olika representativa platser i förvaret. Sådana 
försök kan ge mycket relevant information om barriärernas utveckling vid förvarsplatsen, utan att det 
äventyrar säkerheten. En del av dessa försök bör brytas och utvärderas under driftperioden för att ge 
underlag till uppdatering av gällande säkerhetsredovisning (SAR). Inför förslutning bör alla sådana 
försök avslutas och utvärderas för att ge underlag och förtroende för beslutet att stänga och försluta 
förvaret. 
 

7.2.4 Slutsatser  

Sammanfattningsvis vill SKB göra följande förtydliganden: 

• Förvarets funktion ska övervakas även efter deponering. Det är en viktig förtroendefråga, även 
om den tillkommande kunskapen bara kan täcka en mycket kort tid av förvarets utveckling. 

 
• Övervakningen syftar primärt inte till att hitta tillverkningsfel eller andra avvikelser i material, 

utrustning eller hantering. Dessa viktiga uppgifter hanteras inom ramen för 
kvalitetskontrollprogrammet, se avsnitt 7.3. 

 
• Det finns fysikaliska begränsningar av vad som direkt går att mäta avseende barriärernas 

utveckling. Det gäller till exempel problemen med att entydigt kunna tolka signalerna från 
mätinstrument och givare liksom att mätinstrumenten kan åldras. Vidare får inte mätningarna 
försämra barriärernas funktion. 

 
• Det finns andra möjligheter till övervakning som kan ge mer relevant information om 

barriärernas utveckling vid förvarsplatsen, utan att det äventyrar säkerheten. En sådan 
möjlighet är att installera långtidsförsök av olika omfattning och karaktär, med fokus på de 
viktigaste aspekterna hos de tekniska barriärerna nere i berget vid representativa platser i 
förvaret. En del av dessa försök bör brytas och utvärderas under driftperioden för att ge 
underlag till uppdatering av gällande säkerhetsredovisning (SAR). Inför förslutning bör alla 
sådana försök avslutas och utvärderas för att ge underlag och förtroende för beslutet att stänga 
och försluta förvaret. 

 
SKB kommer att vidareutveckla programmet för övervakning tillsammans med Posiva. 
 

7.3 Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet 

Syftet med kvalitetsstyrning och kontroll av produktionsprocessen är att säkerställa och ge tilltro till 
att de krav som ställs på det färdigbyggda slutförvarets kvalitet uppfylls. SKB kommer att ta fram ett 
kontrollprogram för uppförande och drift av förvaret med syftet att säkerställa att konstruktions-
förutsättningarna och andra krav på bygg- och driftverksamheten uppfylls. Kontrollprogrammet med 
tillhörande kvalitetsdokumentation utgör grunden för att bedöma om bygge- och driftarbetet uppfyller 
de angivna konstruktionsförutsättningarna. Kvalitetsledningssystemen för produktionen av slutförvaret 
ska uppfylla kraven i relevanta föreskrifter från SSM. 
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Vid den befintliga anläggningen Clab är kvalitetsstyrning och kvalitetskontroller en integrerad del av 
den dagliga driften av verksamheten. Clab följer SKB:s ledningssystem som är ett verktyg för att leda, 
styra, utvärdera och utveckla verksamheten. Ledningssystemet är uppbyggt enligt kraven i ISO 9001 
och ISO 14001. Clab har anläggningsspecifika rutiner för till exempel primär säkerhetsgranskning, 
erfarenhetsåterföring och teknisk dokumentation. Interna och externa revisioner av ledningssystemet 
genomförs med syfte att upptäcka brister och förbättringsmöjligheter och ledningssystemet uppdateras 
vid behov.  
 
I bilaga SR till ansökan – Säkerhetsredovisning, figur 3-1 och tillhörande text samt i SR-Site, kapitel 5 
(Förvarets initialtillstånd), redovisas hur konstruktionsförutsättningar underbyggs av 
säkerhetsanalyserna för drift och säkerhet efter förslutning. Vidare hur konstruktionsförutsättningarna 
även underbyggs av återkoppling från produktion, kontroll och hantering. Referensutformningen av de 
tekniska barriärerna och bergutrymmena ska överensstämma med konstruktionsförutsättningarna. 
Produktionen ska genomföras och kontrolleras så att barriärerna och bergutrymmena vid 
initialtillståndet överensstämmer med den specifikation som ges av referensutformningen. 
 
Slutförvaret är indelat i delsystem: kapsel, buffert, återfyllning, förslutning, bergutrymmen och plugg i 
deponeringstunnlar. Planerad produktion samt styrning och kvalitetskontroller i produktionen av dessa 
delsystem har övergripande redovisats i de tidigare så kallade produktionslinjerapporterna – benämns 
numer produktionsrapporter, (TR-10-13, TR-10-14, TR-10-15, TR-10-16, TR-10-17, TR-10-18). 
Produktionsrapporterna är referenser till SR-Site och ingår i ansökan enligt kärntekniklagen. I kapitel 
4 i bilaga F till ansökan – Preliminär säkerhetsredovisning Clink, anges grundprinciperna för 
kvalitetssäkring i Clink. 
 
I samband med att produktionsprocesserna nu ytterligare detaljeras kommer även kvalitetsstyrning och 
kontroll av produktionen att detaljeras. SKB har därför som komplettering till ansökan enligt 
kärntekniklagen lämnat in en övergripande plan för kvalitetsstyrning och kontroll av slutförvaret 
(SKBdoc 1365182). 
 
Resultatet av det fortsatta arbetet kommer att redovisas i den preliminära säkerhetsredovisningen, 
PSAR, och i Säkerhet under uppförandet av slutförvaret, Suus. Dessa redovisningar ska godkännas av 
SSM innan uppförandet av slutförvarsanläggningen kan påbörjas. 
 
Konstruktionsförutsättningarna måste bygga på ett systemtänkande där säkerhetsanalysen har en 
central roll. De måste också baseras på parametrar som är mätbara och därmed möjliga att verifiera 
under förvarets uppförande- och driftfas. Frågor kopplade till förvarets drift och säkerheten under drift 
måste också beaktas för att utesluta motstridiga designvillkor. I det följande ges ytterligare information 
för att förtydliga SKB:s genomförda och planerade arbeten inom detta område.  
 
Konstruktionsförutsättningar avser krav som KBS-3-systemets anläggningar med sina barriärer 
behöver uppfylla för att säkerställa säkerhet både under drift och efter förslutning. De specificerar 
bland annat vilka mekaniska laster barriärerna måste kunna motstå, begränsningar rörande 
barriärmaterialens sammansättning och egenskaper, acceptabla avvikelser av barriärernas dimensioner 
samt acceptanskriterier för de olika utrymmena under mark. 
 
En första uppsättning av konstruktionsförutsättningar och andra krav anges i ansökningarna för 
uppförande av Kärnbränsleförvaret och inkapslingsdelen av Clink. Det går dock inte att från början 
ange alla detaljerade konstruktionsförutsättningar på en viss produkt eller process, utan krav, 
teknikutveckling och säkerhetsanalys måste tas fram successivt. 
 
En revidering av de konstruktionsförutsättningar som redovisades i ansökningarna genomförs nu 
baserat på erfarenheter från arbetet med produktionsrapporterna och de säkerhetsanalyser som gjordes 
inför ansökningarna samt med hänsyn till relevanta synpunkter som framkommit under 
tillståndsprövningen. Avstämning görs mellan konstruktionsförutsättningar för drift, säkerhet efter 
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förslutning och för olika produktionslinjer för respektive barriär så att referensutformningen för KBS-
3-systemet och dess delsystem överensstämmer med konstruktionsförutsättningarna. 
 
De grundläggande principerna för avvägning av konstruktionsförutsättningar som berör flera barriärer 
i Kärnbränsleförvaret är att: 

• Sammantagna ska konstruktionsförutsättningarna leda till uppfyllda krav som avser hela 
Kärnbränsleförvarets säkerhet. 

 
• Konstruktionsförutsättningarna ska vara praktiskt uppnåeliga och verifierbara för samtliga 

berörda barriärer. 
 

• Konstruktionsförutsättningar som innebär enkla, robusta och effektiva lösningar är att föredra. 
 
Speciellt bör framhållas möjligheterna att i praktiken kunna verifiera kravuppfyllelsen. En del av de 
konstruktionsförutsättningar som anges i ansökan är därvidlag mindre tydligt formulerade. Till 
exempel anges kravet på största acceptabel mängd buffertmaterial (SR-Site kap 5) som att: ”Den 
initialt deponerade mängden buffertmaterial bör vara sådan att den motsvarar en mättad 
buffertdensitet i den volym som initialt fyllts med buffert vilken är: lägre än 2 050 kg/m3 för att 
förhindra för hög skjuvlast på kapseln …”. Eftersom bufferten vid installation inte är helt vattenmättad 
och full vattenmättnad i vissa fall inte kommer att inträffa förrän efter hundratals eller tusentals år, kan 
detta krav bara verifieras med en beräkning. För att tydliggöra att kravet avser ”den initialt 
deponerade mängden buffertmaterial” och inte den vattenmättade densiteten behöver detta krav 
förtydligas genom att ange hur mycket buffertmaterial, och i vilken sammansättning, det initialt får 
förekomma i deponeringshålet för att buffertdensiteten inte ska bli för hög i framtiden. 
 
Dessa principer används för att ta fram sammanvägda krav för bränsle, kapsel, buffert, återfyllning, 
förslutning och bergutrymmen. De reviderade konstruktionsförutsättningarna blir underlag för de 
preliminära säkerhetsredovisningar som SKB tar fram inför byggstart av Kärnbränsleförvaret och 
inkapslingsdelen av Clink. De kommer att redovisas i samband med att PSAR lämnas in till SSM. 
 
Ytterligare revision av konstruktionsförutsättningarna kommer att göras, dels i förhållande till de 
villkor som ges i samband med prövningen av tillståndsansökningarna, dels i samband med att 
säkerhetsredovisningarna förnyas. Ytterligare detaljering eller förändrad avvägning av krav mellan 
olika system kan även behöva göras under detaljkonstruktion eller inför driftsstart. 
 

7.4 Kärnämneskontroll/Safeguards 

Kärnämneskontroll (även benämnt Safeguards) har det övergripande syftet att verifiera att nationella 
åtaganden om icke-spridning i enlighet med IAEA:s överenskommelser är uppfyllda. Kärnämnes-
kontroll handlar om att säkerställa att kärnämnen inte kommer på avvägar och används till kärnvapen 
eller andra typer av vapen. Kärnämneskontrollen styrs av krav i kärntekniklagen och omfattar för 
SKB:s del det använda kärnbränslet. Redovisning sker till SSM och Euratom. SSM svarar för att 
nationella regler efterlevs medan Euratom säkrar efterlevnad av IAEA:s regelverk. SKB står inte 
själva för någon tillsyn eller övervakning. Däremot ska SKB leva upp till kraven på kärnämneskontroll 
och möjliggöra för inspektion. 
 
Grundprinciperna för hur kärnämneskontroll ska gå till beskrivs i de i ansökan inlämnade säkerhets-
redovisningarnas kapitel 4 (bilaga F, Preliminär säkerhetsredovisning för Clink respektive bilaga SR-
Drift för slutförvarsanläggningen).  
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Grundprinciperna är att information alltid ska finnas beträffande inventariet av klyvbart material i 
anläggningen. Informationen samlas i en databas. Innehav av kärnämne rapporteras regelbundet till 
Euratom och SSM. Rapporteringen omfattar bland annat beskrivning av hur kärnbränslet hanteras och 
förvaras samt information om mängd, position och identifikation av bränslet.  
 

7.5 Arbetsmiljökontroll 

7.5.1 Arbetsmiljökontroller 

Verksamheten vid anläggningarna kommer att kontrolleras med avseende på arbetsmiljö. I den 
befintliga anläggningen Clab styrs arbetsmiljöarbetet av SKB:s ledningssystem och för de planerade 
anläggningarna Clink och slutförvaret kommer arbetsmiljöplaner att finnas, vilka uppdateras inför 
varje nytt skede (detaljprojektering, uppförande, drift etc). Arbetsmiljöplanerna baserar sig dels på 
tillämpliga föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS), dels på SKB:s interna arbetsmiljökrav, dels på 
föreskrift om personstrålskydd (SSMFS 2008:26).  
 
Kontroller kommer att ta sin bas i relevanta AFS:ar för respektive skede i verksamheten. AFS:ar kan 
till exempel röra vibrationer, buller, manhål på vissa behållare, kvartsdamm, skada genom fall, skada 
genom ras, hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker, härdplaster och användning av 
personlig skyddsutrustning. 
 
Möjliga kontroller som görs kan till exempel vara kontroll av trycksatta anordningar, 
bergunderhållsfrågor, hygieniska gränsvärden, kontroller av kvartsdamm, bullernivåer, radonhalter 
och kontroll av skyddsutrustning.  
 

7.5.2 Strålning 

Strålskyddsverksamheten vid anläggningarna har som mål att hålla såväl individuella som kollektiva 
stråldoser så låga som det är rimligt möjligt, enligt ALARA-principen. ALARA-principen ska 
tillämpas för skydd av personal som arbetar på anläggningen och för personer i anläggningens 
omgivning enligt SSMFS 2008:26 och 2008:23.10 Vid slutförvarsanläggningen samt bergutrymmen i 
Clab/Clink finns även radon naturligt i berget, som kan avge stålning. Mätning av radon styrs av AFS 
2003:3.  
 
Clab och Clink 

För att kunna leva upp till de övergripande målen för strålskydd har SKB formulerat och dokumenterat 
verksamhetsmål och handlingsplaner, sammanställda i det så kallade ALARA-programmet. ALARA-
programmet som följs upp och utvärderas varje år. 
 
Slutförvarsanläggningen 

Kontroller avseende personstrålskydd handlar främst om mätning i områden i slutförvarsanläggningen 
i syfte att följa upp klassning i kontrollerat område/skyddat område samt mätning för att se hur hög 
radonhalten är. I SR-Drift kapitel 7 beskrivs vilka områden som planeras utgöra kontrollerat område. 
Verklig strålskyddsklassning av områden kommer att ske efter resultat av dosratmätningar när 
anläggningen tas i drift och uppföljande mätningar kommer att göras regelbundet under drifttiden. I 
samma kapitel i SR-Drift anges också att radon kommer att mätas i olika utrymmen.  
  

                                                      
10 BAT-principen ska tillämpas för att undvika utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Den baseras på 
optimering av strålskyddet. 
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8 Informationsbevarande 
Östhammars kommun, MKG och Kärnavfallsrådet har tagit upp frågan om hur man kan bevara 
informationen om kunskapen om slutförvaret in i framtiden. 
 
Inledningsvis konstateras att SKB:s metod för att slutförvara det använda kärnbränslet inte förutsätter 
att förvaret behöver kontrolleras eller övervakas för att upprätthålla säkerheten. Slutförvarets existens 
ska inte belasta kommande generationer. Samtidigt bör informationen om slutförvaret föras vidare till 
kommande generationer – så att de ska kunna fatta välgrundade beslut och undvika oavsiktligt intrång. 
 
Sverige har anslutit sig till icke-spridningsfördraget och har genom det åtagit sig att underställa hela 
sitt kärnenergiprogram – inklusive slutförvaren för radioaktivt avfall – internationell kontroll. Enligt 
avtal med FN:s kärnenergiorgan, IAEA, ska Sverige ha ett system för kärnämneskontroll som 
möjliggör för IAEA att utföra den internationella kontrollen. I Sverige utförs kärnämneskontrollen av 
SSM, som utfärdar föreskrifter om vilken information som ska bevaras och hur den ska bevaras. 
Frågan om hur kärnämneskontrollen för ett slutförvar ska gå till och vilken information som ska 
bevaras, måste hanteras av de internationella organ som utfärdar bestämmelserna och sedan är det 
SSM:s ansvar att omsätta dessa i svensk lagstiftning.  
 

8.1 Arkivering 

Så länge SKB:s anläggningar är i drift bevarar SKB alla data och all information av betydelse. Efter att 
slutförvaret förslutits och anläggningarna på markytan rivits måste information om lokalisering av 
förvaret och dess innehåll bevaras. SKB:s arkivarbete baseras på och följer Riksarkivets föreskrifter 
och allmänna råd samt SSM:s föreskrifter och allmänna råd. 
 
SKB:s informationshanteringsplaner styr hanteringen av dokument och data fram till arkivering och är 
ett hjälpmedel i den dagliga informationshanteringen. Planerna ger upplysningar om vilka dokument 
och data som kan gallras respektive ska bevaras. Lagring av dokument sker i handarkiven samt 
mellanarkiven så länge de är i produktion/användande (lagringsplats styrs av relevant 
informationshanteringsplan). Från mellanarkiven förs handlingarna efterhand över till respektive 
centralarkiv för arkivering under lämplig tid. När SKB:s verksamhet upphör ska arkivet, ordnat och 
förtecknat, överlämnas till Riksarkivet (internt krav och krav från SSM).  
 

8.2 Informationsbevarande långt in i framtiden 

Frågan om informationsbevarande långt in i framtiden blir aktuell först i samband med att slutförvaret 
ska förslutas, vilket beräknas ske omkring år 2100. Vi kan inte bestämma i dag hur vi ska göra så långt 
fram i tiden. Det övergripande målet med SKB:s pågående arbete är, att hitta arbetssätt och kanaler för 
att fortsatt hålla frågan – om hur man kan bevara information och kunskap om ett slutförvar för 
radioaktivt avfall efter förslutning – aktuell och levande. 
 
Det finns två grundläggande principer för hur information kan föras vidare till framtida generationer – 
successiv informationsöverföring och information direkt till en avlägsen framtid. Den successiva 
informationsöverföringen karaktäriseras av mänsklig inblandning och kan exemplifieras med arkiv. 
Markörer är ett sätt att överföra information direkt till en avlägsen framtid. Alla länder som arbetar 
med frågan om informationsbevarade över lång tid, är inriktade på successiv överföring. Några länder 
arbetar även med överföring direkt till en avlägsen framtid.  
 
SKB:s pågående arbete består av olika delar – egna forskningsuppdrag, deltagande i ett OECD/NEA-
projekt och samarbete med Andra, SKB:s motsvarighet i Frankrike. Målen med de egna forsknings-
uppdragen är att vidga kunskapen om hur man kan bevara information och kunskap under lång tid, 
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bland annat genom att se hur vi har fått den kunskap vi har i dag om historiska och mycket gamla 
företeelser samt hur språk utvecklas och förändras med tiden.  
 
I början av år 2012 initierade SKB ett forskningsuppdrag om informationsbevarande, ”One hundred 
thousand years back and forth” på Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Forskningen berör tre områden och innefattar bland annat följande frågeställningar: 
 

• Tid och det avlägsna förflutna. Hur kan arkeologisk förståelse av människans utveckling bidra 
till förståelse för både bevarande och kommunikation hundra tusen år in i framtiden? Finns det 
några verkliga mänskliga kontinuiteter över så lång tid? Vad kan vi säga om den mänskliga 
arten som sannolikt kommer att fortvara på lång sikt? 

 
• Att minnas, lära och förstå historia inom ramarna för det historiska medvetandet och 

kollektiva minnet. Vad kan vi lära från befintliga debatter om historiens didaktik och 
pedagogik för kommunikation med generationer på lång sikt? Vad kan en diskussion om 
historiskt medvetande, olika tidsbegrepp och kulturellt/kollektivt minne bidra med till 
beslutfattande om strategier för informationsbevarade långt in i framtiden efter förslutning av 
förvar för radioaktivt avfall?  

 
• Kärnavfall, kulturarv och framtid. Vad vet man inom kulturarvssektorn (eller kan anta) om 

framtiden? Vad vet man inom kärnavfallssektorn (eller kan anta) om framtiden? Hur är denna 
kunskap i respektive fall översatt till uppdrag, metoder för hantering, förvaltning och riktlinjer 
och hur matchar de varandra?  

 
Uppdraget till Linnéuniversitet planeras att pågå i tre år, det vill säga till och med år 2014. Det 
huvudsakliga resultatet kommer att vara reflektioner över frågeställningarna i vetenskapliga artiklar. 
En annan viktigt effekt av arbetet är att frågan om hur man kan bevara information över långa tider 
sprids till andra kompetensområden och andra länder via forskarnas deltagande i internationella 
konferenser. 
 
I slutet av år 2013 kommer ytterligare ett forskningsprojekt att starta på Centrum för teologi och 
religionsvetenskap på Lunds universitet. Det innefattar frågeställningar kring språk. Hur ska man 
tänka och arbeta för att underlätta för framtiden att förstå det språk vi använder för efterlämnad 
information? Vad behövs för att rekonstruera ett utdött språk? Hur kan man beskriva teknik för att den 
ska förstås, även när den slutat existera? 
 
Uppdraget är på ett år och innebär att koppla ihop frågeställningarna med att bevara information om 
slutförvaret och publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Även för detta uppdrag blir en effekt en 
spridning av frågan till nya forskningsområden, genom att artiklarna lämnas till tidskrifter utanför 
SKB:s tekniska och naturvetenskapliga forskningsområden  
 
I OECD/NEA-projektet Records, Knowledge and Memory (RK&M) deltar tolv länder och arbetar 
bland annat inom följande områden:  

• Bedömning av olika tekniska och administrativa möjligheter för överföring av information 
från en generation till en annan samt direkt från en generation till en avlägsen framtid.  

• Utvärdering av åtgärder för att mildra och anpassa potentiella informationsförluster. 
• Analys av tekniska och organisatoriska perspektiv för informationsbevarande, mot bakgrund 

av tidigare samhällelig utveckling. 
• Initiativ för internationella harmoniserade metoder för att undvika onödiga skillnader mellan 

olika länders agerande. 
• Analys av de ekonomiska utmaningarna för långsiktigt informationsbevarande och förslag till 

hur man tar med dem i framtida program. 
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• Upprätta effektiva former för alla berörda parter att arbeta tillsammans både nationellt och 
internationellt. 

 
Projektet startade i september 2011 och ska pågå till och med år 2014. Den huvudsakliga, konkreta  
slutprodukten är ett "meny-drivet dokument” som hjälp för att identifiera delarna i en strategisk 
handlingsplan för att bevara data, kunskap och minnet om ett slutförvar för radioaktivt avfall. 
Dokumentet planeras bli i formen av en elektronisk databas. 
 
SKB har vidare ett samarbete med sin franska motsvarighet, Andra, om informationsbevarande. Andra 
har ett omfattande program för de närmaste åren, till exempel beträffande kulturarv och sociala frågor: 

• Arkeologi i landskapet. 
• Bevarandet av historiska platser och industriellt minne. 
• Institutionella organisationers kontinuitet. 
• Minne och historien om vetenskapens evolution. 
• Allmänhetens uppfattning om långa tidsskalor (etik, filosofi, sociologi...). 
• Konsekvenserna av sociala haverier (krig, naturkatastrof...). 
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9 Samråd  
Östhammars kommun, Milkas, SSM och Kärnavfallsrådet önskar bland annat en komplettering av 
samrådsredogörelsen och ett förtydligande av vilka av SKB:s möten som var samrådsmöten enligt 
miljöbalken. 
 

9.1 Samrådsredogörelsens omfattning  

Eftersom den samlade dokumentationen från samråden är mycket omfattande (cirka 8 000 sidor) har 
samrådsredogörelsen gjorts kortfattad i avsikt att göra den lättillgänglig. I samrådsredogörelsen 
redovisas de centrala frågeställningarna som framkommit i samråden. Frågorna besvaras i 
dokumentationen från samråden samt i MKB:n. Den samlade dokumentationen från samråden 
(samtliga inkomna synpunkter, SKB:s bemötanden, samrådsunderlag med mera) finns att tillgå via 
www.skb.se, vilket framgår i samrådsredogörelsen. I den samlade dokumentationen framgår även 
vilka frågor som SKB anser ligger utanför ramen för samråden. 
 

9.2 Vilka möten var samrådsmöten? 

SKB har försökt vara tydlig med vilka möten som betraktats som samrådsmöten enligt miljöbalken 
och vilka som ligger utanför. I samrådsredogörelsen framgår vilka möten som SKB anser ingått i 
samråden. I samrådsredogörelsen anges även vilket material som fanns tillgängligt inför varje enskilt 
möte, samt hur inbjudan till respektive möte har gått till med mera. Detta material finns tillgängligt via 
www.skb.se, vilket framgår i samrådsredogörelsen.  
 
Delar av tre närboendemöten i Forsmark och ett i Oskarshamn ingår i samråden. Dessa möten beskrivs 
i avsnitt 3.5 respektive 3.6 i samrådsredogörelsen. I inbjudan till dessa möten framgick det tydligt att 
en del av närboendemötet utgjordes av samrådsmöte enligt miljöbalken. 
 
Inbjudan till allmänheten till öppna möten med Samrådsgrupp Forsmark respektive MKB-forum i 
Oskarshamn annonserades i lokala tidningar. De organisationer som erhöll medel för att delta i 
samråden och vissa andra intressenter informerades via e-post. 
 
Material som distribuerats till Samrådsgrupp Forsmark respektive MKB-forum i Oskarshamn inför 
mötena, oavsett om dessa varit öppna eller inte, såsom Oskarshamns kommuns MKB-frågor har 
bifogats mötesprotokollet, som finns tillgängligt på SKB:s webbplats. 
 

9.2.1 Hantering av synpunkter från närboendemöten 

I samrådsredogörelsen framgår det vilka möten som ingått i samråden: 

• Allmänna möten och möten med berörda kommuner och myndigheter, tabellerna 3-2 till 3-10. 

• Möten med MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark, tabell 3-11.  

• Närboendemöten i Forsmark, tabell 3-12. 

• Möten med Östhammars kommun, tabell 3-13. 

• Närboendemöte i Oskarshamn, ett möte den 8 juli 2009. 
 
Vägsamrådsmötena i Oskarshamn, tabell 3-14 finns med som information. 
 
Redovisning av material som fanns tillgängligt inför mötet, hur inbjudan gått till, inkomna synpunkter 
och SKB:s svar finns – möte för möte – via www.skb.se. 
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Under platsundersökningarna (2002–2009) hölls ett flertal informationsmöten för närboende i 
Forsmark. De frågor och synpunkter som diskuterades förmedlades av SKB:s personal i Forsmark till 
de personer som ansvarade för samråden. De frågor som togs upp handlade huvudsakligen om 
påverkan på privata brunnar, buller från bergkrossanläggningen och den tillkommande trafiken samt 
skötsel av skog och mark – frågor som också var centrala i samrådet.  
 
Frågeställningar som SKB noterade, men åtgärdade utanför samråden – i de fall det krävdes – rörde 
till exempel, framtida värde på fastigheter, specifika förslag för användning av uttaget berg på plats – 
(skidbacke, piren i Öregrund), ägare till fritidsstugor som saknar el och ville få det indraget, 
förbättring av vägen till Storskäret samt att SKB:s personal kör för fort på småvägarna (vilket SKB:s 
personal direkt uppmärksammades på). 
 

9.3 Svarstider 

Samrådsunderlaget skickades ut minst två veckor före mötet. Efter mötet var det möjligt att inkomma 
med synpunkter inom två veckor. Detta ger att det var åtminstone fyra veckor från det att 
samrådsunderlaget fanns tillgängligt tills att synpunkter skulle vara SKB tillhanda. SKB bedömer att 
detta är tämligen gott om tid. SKB tillmötesgick alltid begäran om förlängd tid. 
 

9.4 Långsiktig säkerhet – samråd 

Synpunkter har framförts att frågan om slutförvarets säkerhet efter förslutning inte behandlats i 
tillräcklig omfattning i samråden. SKB har under hela samrådsprocessen varit tydligt med, att även om 
ett visst samrådstillfälle fokuserar på ett visst tema har det alltid varit möjligt att föra fram alla frågor 
som behandlar mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle, vilket även omfattar 
frågor om slutförvarets säkerhet efter förslutning. 
 
SKB menar att det är viktigt att skilja på samråd enligt miljöbalken och granskningen i 
prövningsprocessen. Samrådet ska, enligt miljöbalken (6 kap 4 §), avse verksamhetens lokalisering, 
omfattning, utformning och miljöpåverkan samt innehåll och utformning av miljökonsekvens-
beskrivningen. SKB:s uppfattning är att de samråd som behövs och som krävs för att kunna ta fram en 
fullgod MKB har hållits.  
 
Några samrådstillfällen har fokuserat på just säkerheten efter förslutning. Under år 2007 hölls samråd 
med temat Säkerhet och strålskydd. Underlaget gav en översiktlig beskrivning av SKB:s arbete med 
säkerhet och strålskydd. I en bilaga fanns en sammanfattning av säkerhetsanalysen SR-Can som 
publicerades 2006 och var en inledande studie till den säkerhetsanalys, SR-Site, som lämnats in i 
ansökan. 
 
Vid och i anslutning till samrådsmötena i februari 2010 framkom önskemål från flera aktörer om att 
lyfta frågan om säkerheten efter förslutning ytterligare i samråden. Med anledning av detta anordnade 
SKB ett avslutande samrådsmöte i Östhammar den 3 maj 2010 med temat Säkerhetsanalysens roll i 
MKB:n. Vid mötet gavs en redovisning av SKB:s arbete med säkerhetsanalyser och en statusrapport 
från det pågående arbetet med analysen av säkerheten efter förslutning, SR-Site. SR-Site är ett centralt 
dokument i ansökningarna enligt både miljöbalken och kärntekniklagen. Båda ansökningarna har 
skickats ut på remiss av mark- och miljödomstolen respektive SSM och det ges därmed goda 
möjligheter att granska och kommentera innehåll, beräkningar och slutsatser i analysen.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att SR-Site visar att verksamheten i slutförvaret för använt kärnbränsle 
inte ger några radiologiska konsekvenser av betydelse för människors hälsa och miljön efter 
förslutning av förvaret. Detta utgör en utgångspunkt för MKB:n och en förutsättning för att tillstånd 
för verksamheten ska kunna erhållas. Eftersom slutförvaret inte ger upphov till några radiologiska 
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miljökonsekvenser av betydelse återfinns endast en sammanfattning av slutsatser och viktiga resultat 
från SR-Site i MKB:n. 
 

9.5 Hanteringen av centrala frågeställningar från samråden i ansökan 
och MKB:n  

Samråden enligt miljöbalken har totalt omfattat cirka 60 samrådstillfällen. Totalt kom drygt 2 000 
frågor och synpunkter in. Samtliga har besvarats eller kommenterats av SKB i mötesanteckningar eller 
protokoll. De frågor och synpunkter som kommit in skriftligt inom utsatt tid efter mötet, redovisas i 
bilagor till mötesprotokollet. De frågor och synpunkter som kommit in skriftligt efter utsatt tid 
redovisas i dokumentationen för nästkommande samrådsmöte. 
 
Några typer av frågor som kom tidigt i samrådet, kunde inte besvaras förrän senare i processen, till 
exempel frågor som behandlade förändrade grundvattennivåer, lokaliseringen av slutförvaret (innan 
SKB:s beslut), långsiktig säkerhet med mera. Denna typ av frågor har besvarats i den utsträckning det 
varit möjligt, vilket framgår av SKB:s svar och kommentarer i samrådsdokumentationen. Vissa frågor 
har lett till kompletterande utredningar och vidare diskussion (se avsnitt 4.13 i samrådsredogörelsen). 
En del frågor bedömdes ligga utanför arbetet med MKB och avfördes från samråden. Motivering ges 
då till detta. Exempel på sådana frågor är utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall 
(SFR), utsläpp från kärnkraftverk och framtida energiförsörjning.  
 
Den finns också frågor som SKB bedömde ligga utanför, som kom att få mycket plats i samråden, 
eftersom de togs upp vid flera möten, till exempel metodvalet.  
 
Den kompletta dokumentationen från samråden har inte lämnats in med ansökan eftersom den är 
mycket omfattande och därmed svåröverskådlig. Den har dock sedan ansökningarna lämnades in 
funnits tillgänglig på SKB:s webbplats, vilket även framgår av avsnitt 7 i samrådsredogörelsen 
(underbilaga 1 till MKB:n, SKB P-10-34). 
 
Övergripande kan sägas att samrådsparterna har fokuserat på olika områden, som i 
samrådsredogörelsen sammanfattas enligt: 

• Närboende: Trafikmängd, buller, grundvattensänkning. 

• Kommuner: Infrastruktur, lokala miljöfrågor, säkerhet såväl under drift som efter förslutning. 

• Miljöorganisationer: Val av plats och metod, långsiktig säkerhet. 

• Myndigheter: Miljöpåverkan, långsiktig säkerhet, kriterier för platsval, möjligheter till och 
effekter av återtag av kapslar. 

 
Dessa aspekter kommenteras nedan. 
 

9.5.1 Trafikmängd, buller och vibrationer 

Frågor hos närboende berörde i första hand tillkommande trafik och medföljande ökad risk för olyckor 
samt förhöjda bullernivåer, utvidgade områden för spridning av buller och längre tider på dygnet med 
bullerstörningar. Även bullerstörningar från masshanteringen togs upp i samråden. Tillkommande 
trafik och följder av den var också av stort intresse för respektive kommun, som också 
uppmärksammade den dåliga standarden på vissa centrala vägar samt konsekvenser av ökade utsläpp 
av föroreningar.  
 
Störningar på grund av bergarbeten och transporter under bygge och drift presenterades tidigt i 
samråden under temat ”Förslag på lokalisering och utformning”, med deltagande av SKB:s 
bullerexpert (möten 25 nov 2004 i Östhammar, 25 april 2005 i Oskarshamn). Ämnet bedömdes vara 
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av speciellt intresse för fritidsboende och det arrangerades därför särskilda möten med samma tema 
under sommaren 2005.  
 
Frågorna lyftes även under samrådstemat ”Lokalisering, gestaltning och transporter” (möten 22 
oktober 2008 i Östhammar och 4 februari 2009 i Oskarshamn). 
 
Trafikmängd 

Vägtrafik i Simpevarp 

Om ett slutförvar för använt kärnbränsle hade etablerats i Simpevarpsområdet skulle det inneburit en 
ökad omfattning av transporter i Simpevarpsområdet. Även en etablering av inkapslingsanläggningen 
medför en viss ökning av antalet transporter. Med tanke på standarden för befintliga vägar har frågan 
om länsväg 743, den så kallade Kustvägen, tagits upp på ett antal samrådsmöten.  
 
SKB genomförde 2005 en idéstudie gällande Kustvägen, från Figeholm till avfarten mot Kråkelund 
(SKB R-05-48). Syftet med studien var att ta tillvara idéer till förbättringar från de boende längs 
vägen. SKB presenterade idéstudien för dåvarande Vägverket, som under år 2007 genomförde samråd 
enligt väglagen med Oskarshamns kommun och myndigheter samt med allmänhet, föreningar och 
fastighetsägare i området.  
 
Under år 2009 genomförde SKB en förstudie för samma vägsträcka (SKB R-09-44). Syftet med 
förstudien var att beskriva situationen då samt lyfta fram idéer till förbättringar på vägen med 
avseende på framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan i enlighet med dåvarande Vägverkets 
fyrstegsprincip och de transportpolitiska målen. 
 
Vägtrafik i Forsmark 

Även i Östhammar har frågor om trafikmängder och buller framkommit i samråden, tillsammans med 
synpunkter på vägarnas standard. Det är Trafikverket som styr över utbyggnaden av vägarna, ansvarar 
för att de ska tåla den trafik de utsätts för och för att begränsa eventuella störningar. SKB är fullt 
medvetet om att detta är en viktig fråga och har ett eget intresse av väl fungerande och säkra vägar 
inför byggandet av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Länsväg 288 är huvudstråket som förbinder 
Östhammars kommun med Uppsala och Mälardalen. Den har därför stor betydelse för utvecklingen i 
regionen. Men det är också en olycksdrabbad väg. SKB har därför förbundit sig att i en gemensam 
avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Östhammars kommun, Regionförbundet Uppsala, Landstinget i 
Uppsala län och SKB, förskottera drygt 400 miljoner kronor för att bygga om sträckan Hov–Gimo till 
mötesfri landsväg. I och med det kan den bli klar fem år tidigare än planerat, det vill säga 2017. 
Satsningen sker inom ramen för det så kallade mervärdesavtalet, mellan SKB och SKB:s ägare å ena 
sidan och Oskarshamns och Östhammars kommuner å andra sidan. 
 
Påverkan från ett ökat antal fordonstransporter 

Förutom påverkan i form av buller och utsläpp togs frågor om risk för ökat antal olyckor upp i 
samråden. Det föranledde att trafikrisker inkluderades i de miljöriskanalyser som gjordes (se SKB P-
09-78). Den ökade trafikmängdens påverkan på natur- och friluftsliv utreddes också (se SKB P-07-
150). Rapporterna ingår i underlaget för MKB:n. 
 
Sjötrafik  

En möjlighet att minska antalet vägtransporter är att nyttja sjövägen för transporter via fartyg, vilket 
framförts vid ett flertal tillfällen under samråden. Möjligheter till detta studerades både för 
lokaliseringsalternativen Simpevarp och Forsmark. 
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Simpevarp 

En hamnutredning som genomfördes 2005 visade att det finns möjligheter att anlägga en hamn på 
Ävrö. Hamnen skulle kunna fungera som utskeppningshamn för bergmassor. Det skulle även finnas 
möjligheter att ta emot fartyg med lermaterial, men det skulle kräva ett betydligt större hamnbygge. 
Läget på Ävrö gör att hamnen skulle vara mest lämpad för ett förvar på Simpevarpshalvön. Eftersom 
platsundersökningen senare fokuserade på Laxemarområdet och anläggande av en ny hamn alltid 
medför konsekvenser för miljön blev det inte längre aktuellt att förlägga en hamn till Ävrö. 
 
I en senare studie, som baserades på att slutförvaret skulle placeras i Laxemarområdet, har 
hamnalternativen Simpevarps hamn och Oskarshamns hamn jämförts dels för intransport av 
lermaterial till slutförvarsanläggningen, dels för eventuell export av berg från utsprängda bergrum och 
transporttunnlar (SKB R-08-50). 
 
Forsmark 

Forsmarks hamn har förts fram som ett alternativ till transporter på väg för utskeppning av bergmassor 
från utbyggnaden av slutförvarsanläggningen samt för import av lermaterial. Möjligheterna att 
använda de befintliga hamnarna Forsmarks hamn och Hargshamns hamn för hantering av lera och 
bergmassor och vilka investeringar detta skulle innebära, har översiktligt studerats (SKB R-08-49).  
 
Redovisning av trafikmängder i MKB:n 

Med beaktande av de synpunkter som förts fram i samråden redovisas följande sammanställningar av 
tillkommande transporter av personer och material i MKB:n: 

• Tabell 8-1. Material- och persontransporter till och från Clab, tur och retur. 

• Tabell 9-1. Uppskattat totalt tillskott av vägtransporter per dygn samt antal tunga transporter, 
till och från inkapslingsanläggningen under olika skeden. (Clink) 

• Tabell 9-8. Uppskattat totalt antal tillkommande transporter till och från en 
inkapslingsanläggning i Forsmark under olika skeden.  

• Tabell 10-3. Uppskattade transporter till och från slutförvarsanläggningen. Fordonsrörelser per 
dygn under uppförandeskedet. 

• Tabell 10-4. Uppskattade trafikmängder (fordonsrörelser per dygn) på fyra punkter i regionen. 

• Tabell 10-7. Uppskattade vägtransporter under slutförvarsanläggningens driftskede. 

• Tabell 10-8. Uppskattad trafik år 2030, fordonsrörelser per dygn. 

 
Buller och vibrationer 

Efter att uppkomst och konsekvenser av lågfrekvent buller tagits upp i samråden (till exempel på möte 
med MKB-forum i Oskarshamn 17 november 2005) togs aspekter på lågfrekvent buller med i 
bullerutredningarna (SKB P-08-64 och SKB P-08-65). I en bilaga till respektive utredning finns en 
miljömedicinsk bedömning av konsekvenser och effekter av bullerstörningar. 
 
Vidare genomfördes utredningar om påverkan på omgivningen som kan orsakas av bergschaktnings-
arbetena för slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle i Forsmark samt av de vibrationer som 
uppstår från tunga transporter relaterade till verksamheten vid inkapslingsanläggningen och 
slutförvarsanläggningen (SKB P-10-22 och SKB P-10-23). 
 
Förslag till villkor för buller från verksamheterna ges i toppdokumentet för ansökan enligt 
miljöbalken. Där anges också att under tiden för uppförandet av inkapslingsanläggningen, liksom 
under tiden för uppförandet av slutförvarsanläggningen fram till dess att deponering påbörjas, ska 
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buller från verksamheterna begränsas i enlighet med vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd 
för byggarbetsplatser. 
 
Förslag på att mätningar av bullernivåer ska ske under uppförandeskedet av Kärnbränsleförvaret lades 
in i förslaget till kontrollprogram. Där ingår också att vibrationsmätningar och mätning av luftstötar 
kommer att göras i samband med sprängningsarbeten. 
 
Redovisning bullernivåer och påverkan av buller i MKB:n 

Med beaktande av de synpunkter som förts fram i samråden och i dialog med en av arbetsgrupperna i 
Oskarshamns kommun, den så kallade Misterhultsgruppen, utvecklades och förtydligades 
redovisningarna i MKB:n av bakgrundsbuller och bedömda förändringar av bullernivåer och 
bullerutbredning. Följande redovisningar finns: 

• Figur 8-12. Beräknad ekvivalent ljudnivå omkring Clab under kväll och natt.  

• Figur 9-7. Ekvivalent ljudnivå för befintlig verksamhet (Clab) samt kombinerat med buller 
under uppförandeskedet av inkapslingsanläggningen kvällstid. 

• Tabell 9-2. Beräkningsexempel på vibrationer som alstras från tung trafik (Clink). 

• Figur 9-8. Ekvivalent ljudnivå för befintlig verksamhet (Clab), samt kombinerat med buller 
från inkapslingsanläggningen under drift kvällstid och nattetid. 

• Figur 9-18. Sammanställning av antalet boende exponerade för ekvivalent ljudnivå inom olika 
ljudnivåintervall utmed sträckan mellan anläggningarna på Simpevarpshalvön och 
Oskarshamns hamn. 

• Figur 10-21. Befintligt buller kväll och natt respektive befintligt buller kombinerat med buller 
från uppförandet av slutförvarsanläggningen kvällstid. Forsmark. 

• Figur 10-22. Buller från vägtrafik i Norrskedika, utan respektive med slutförvarsanläggningen. 

• Tabell 10-10. Typiska ljuddata för källor under driftskedet. Ekvivalent ljudnivå angivet som 
ljudeffektnivå i dBA respektive dBC. Ljudnivåerna anges vid källan. Slutförvaret i Forsmark. 

• Figur 10-23. Befintligt buller kväll och natt respektive befintligt buller kombinerat med buller 
från slutförvarsanläggningen kväll och natt under driftskedet. Slutförvaret i Forsmark. 

• Figur 10-24. Bullernivå i dBA från hjullastare, grävmaskin och mobil kross respektive 
lågfrekvent buller i dBC från hjullastare, grävmaskin och mobil kross. Slutförvaret i 
Forsmark. 

• Figur 10-38. Antal boende längs vägsträckan Forsmark – Hargshamns hamn som exponeras 
för ekvivalent ljudnivå inom olika ljudnivåintervall. Slutförvaret i Forsmark, 
uppförandeskedet. 

• Figur 10-39. Antal boende som exponeras för maximal ljudnivå inom olika ljudnivåintervall 
längs transportvägarna. Slutförvaret i Forsmark, uppförandeskedet. 

• Figur 10-46. Buller kvällstid under uppförandeskedet samt buller kvälls- och nattetid under 
driftskedet. Slutförvaret i Laxemar. 

• Figur 10-49. Boende längs vägsträckan Simpevarp–Oskarshamns hamn som exponeras för 
ekvivalent ljudnivå inom olika ljudintervall. Slutförvaret i Laxemar. 

 

9.5.2 Grundvattensänkning, lokala miljöfrågor och miljöpåverkan 

Frågor om konsekvenserna av en grundvattensänkning togs upp tidigt i samråden av flera aktörer, inte 
minst närboende i de aktuella områdena. Frågorna hade olika karaktär; från om vattnet i den egna 
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brunnen kommer att påverkas, till påverkan på områdets naturvärden. Grundvattenfrågor hade en 
central roll under hela samrådsperioden, både i Oskarshamn och i Forsmark. Till exempel anordnade 
SKB tillsammans med Misterhultsgruppen i Oskarshamn möte för närboende om bland annat privata 
brunnar.  
 
En form av miljöpåverkan som diskuterades mycket i Östhammars kommun var påverkan på de 
naturvärden som finns i våtmarker och rikkärr. Det har framförts att platsen som SKB valt för 
slutförvaret är olämplig med tanke på detta och att naturvärdena inte har lyfts fram i tillräcklig 
omfattning i samråden. SKB har i hela samrådsprocessen varit tydligt med att det finns stora 
naturvärden, inom och i anslutning till området i Forsmark, som kan påverkas av etableringen av ett 
slutförvar för använt kärnbränsle.  
 
Konsekvenserna av bortledande av grundvatten och igenfyllnader och schaktningsarbeten i Forsmark 
redovisades i den preliminära MKB, som var föremål för samråd år 2010. Samrådet samordnades med 
samrådet om vattenverksamhet och inbjudan skickades – förutom utskick på sedvanligt sätt – till 
sakägare på respektive plats. Med inbjudan bifogades en kortfattad redovisning av konsekvenserna av 
planerad vattenverksamhet. Preliminära versioner av två rapporter med detaljerade bedömningar av de 
naturvärden som riskerar att påverkas av en grundvattensänkning utgjorde underlag vid samrådet om 
vattenverksamhet (SKB R-10-14 och SKB R-10-15).  
 
I förslaget till kontrollprogram föreslås att grund- och ytvattennivåer kommer att mätas i kalkgölar och 
rikkärr samt även i enskilda brunnar som är belägna inom eller på ett avstånd av högst 500 meter från 
det prognostiserade påverkansområdet. Vidare redovisas att SKB planerar för en teknisk lösning där 
vattennivåerna i värdefulla våtmarker kan upprätthållas med tillförsel av vatten, om eller när det 
bedöms nödvändigt. Om mätningar i enskilda brunnar visar på förändring av grundvattennivån till 
följd av grundvattenbortledning kommer lämpliga åtgärder att diskuteras med fastighetsägaren. 
 
Redovisning av påverkan på grundvattennivå av ett slutförvar i Forsmark i MKB:n 

Med beaktande av de synpunkter som förts fram i samråden redovisas följande sammanställningar av 
påverkan på grundvattennivå av ett slutförvar i Forsmark redovisas i avsnitt 10.1.3.2 i MKB:n och 
åskådliggörs i: 

• Tabell 10-9. Påverkansområde (kvadratkilometer) för grundvattenytans avsänkning. 
Beräkningarna avser ett hypotetiskt fall med hela förvaret öppet samtidigt. 

 

• Figur 10-19. Årsmedelvärde för grundvattenytans sänkning för år 2006. Beräkningen avser ett 
hypotetiskt fall med hela förvaret öppet samtidigt. I beräkningen antas vattengenomsläpplig-
heter för tre olika fall av tätning av berget. 

 
Dessutom utgjordes två av bilagorna till MKB:n av slutliga versioner av de rapporter som var del av 
underlaget för samrådet om vattenverksamhet (SKB R-10-14 respektive R-10-15.) 
 
För övrigt handlade de mest diskuterade lokala miljöfrågorna om uppkomst och påverkan av buller 
och vibrationer, främst i anslutning till ökat antal transporter, se avsnitt 9.5.3. 
 

9.5.3 Säkerhet  

Säkerhetsfrågor, såväl radiologisk säkerhet – under drift och efter avveckling – som övriga 
säkerhetsaspekter är centrala för båda kommunerna, men även angelägna för övriga samrådsparter. 
SKB har genomfört flera olika typer av analyser och redovisningar av säkerheten och strålskyddet för 
inkapslingsanläggningen, Clab, slutförvaret och transportsystemet. De hanterar olika tidsperspektiv 
och har olika syften. Med ambitionen att förklara vad de olika delarna omfattar och hur de hänger ihop 
genomfördes ett samråd med temat Säkerhet och strålskydd (2007). Det innefattade både de analyser 
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och den rapportering SKB gör enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen, hantering av miljörisker, 
arbetsmiljöfrågor, personsäkerhet, fysiskt skydd och säkerhetsaspekter på transportsystemet. 
 
På begäran genomfördes ytterligare ett samråd om säkerhetsfrågor med temat Säkerhetsanalysens plats 
i miljökonsekvensbeskrivningen (2010). Intresset för de radiologiska säkerhetsfrågorna gjorde att SKB 
lämnade in huvudrapporten för redovisningen av säkerheten efter förslutning av slutförvaret för använt 
kärnbränsle (SR-Site) även i miljöbalksprövningen.  
 
Redovisning av säkerhetsfrågor i MKB:n  

Med beaktande av de synpunkter som förts fram i samråden lades ett avsnitt in om säkerhet efter 
förslutning av slutförvaret i MKB:n (avsnitt 10.1.6, cirka nio sidor). Det innehåller en kort beskrivning 
av förutsättningarna för analysen och sammanfattning av resultatet. 

 

9.5.4 Lokaliseringsprocess och metodval 

Processen för val och utveckling av metoden för inkapsling och slutförvaring ingår inte i ansökan. Den 
har dock varit föremål för stort intresse och ägnats stor uppmärksamhet i samråden. Det föranledde 
bland annat genomförande av ett samråd med temat Metod, lokalisering, framtid (2006). Underlaget 
inför det samrådet tog bland annat upp förutsättningarna för att omhänderta det använda kärnbränslet 
genom djup geologisk förvaring (KBS-3-metoden, djupa borrhål, mycket långa tunnlar och WP-Cave), 
separation och transmutation,övervakad lagring samt nollalternativet. 
 
Underlaget innehöll också en redovisning av det mångåriga lokaliseringsarbetet som bedrivits och vid 
tillfället fortfarande pågick i form av platsundersökningar. Även aspekter på en lokalisering av 
slutförvaret vid kusten eller i inlandet presenterades. 
 
Uppmärksamheten och intresset för SKB:s val av metod och lokaliseringsprocess medförde att detta 
redovisades i varsin bilaga både till ansökan för KBS-3-systemet enligt miljöbalken och för 
Kärnbränsleförvaret enligt kärntekniklagen. 
 
Redovisning av lokaliseringsprocess och metodval i MKB:n 

Andra metoder som beaktats av SKB, samt skäl för varför de avförts som alternativ, beskrivs i avsnitt 
3.6, Andra metoder i MKB:n (sju sidor). En redogörelse för lokaliseringsarbetet, med argument för 
varför områden valdes bort, från år 1973 och fram till platsvalet finns i avsnitten 3.7, 
Lokaliseringsarbetet (nio sidor) och 3.8, Platsundersökningarna (sex sidor). 
 

9.5.5 Möjligheter till och effekter av återtagande av kapslar 

En synpunkt som framfördes i samråden var att SKB skulle redovisa om det är möjligt att återta det 
använda kärnbränslet från slutförvaret, såväl före som efter förslutning, och vilka miljökonsekvenser 
ett återtag är förknippat med. 
 
Slutförvaret är utformat så att det är möjligt att återta deponerade kapslar före förslutning, det vill säga 
både under själva deponeringen och efter det att deponeringstunneln fyllts igen och bentoniten runt 
kapseln vattenmättats och svällt. Någon särskild bedömning av effekter och konsekvenser för 
människors hälsa och miljön av ett sådant återtag finns inte i MKB:n, eftersom återtag inte ingår i den 
sökta verksamheten. 

9.5.6 Formaliafrågor 

I sammanhanget kan nämnas att det i samråden även framkommit formaliafrågor kring 
samrådsprocessen. SKB har lyssnat på de synpunkter som framförts och har i flera fall förändrat 
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formerna för samråden i enlighet med de förslag som lämnats. Exempel på ändringar som genomförts 
underhand för att förbättra samrådsprocessen är att en större del av samrådsmötena ägnades åt 
deltagarnas frågor, en mötesledare som inte hade sin huvudsakliga verksamhet hos SKB anlitades och att 
formella protokoll skrevs som justerades av personer som utsågs av mötet. 

9.5.7 Slutsatser  

Ett stort antal frågor har framkommit inom samråden. SKB:s uppfattning är att frågeställningarna har 
beaktats vid upprättandet av MKB:n och ansökan i övrigt. Vidare har några frågor gett upphov till 
utredningar vars resultat i flera fall arbetats in i såväl MKB:n som ansökan i övrigt.  

9.6 Samrådens påverkan på avgränsningen av MKB:n 

SKB har genomfört samråd med nio olika teman, se Samrådsredogörelsen (underbilaga 1 till MKB:n) 
avsnitt 3.2. SKB har under hela samrådsprocessen varit tydligt med att oavsett vilket tema som är 
fokus för ett specifikt möte, så kan alla frågor om slutförvaring av använt kärnbränsle tas upp vid 
samråden. Detta har resulterat i att oavsett tema, har synpunkter inkommit i samråden som har 
påverkat avgränsningen av MKB:n. Mest uppenbart har detta varit vid samråd med de tre teman som 
direkt fokuserat på avgränsning av och innehåll i MKB:n. Dessa beskrivs nedan i avsnitt 9.6.1 – 9.6.3. 
Tabell 9-1 visar hur inriktningen av hur vissa centrala frågeställningar, inklusive alternativ lokalisering 
och utformning, har förändrats, vilket till stor del är ett resultat av synpunkter som framförts i 
samråden. 

9.6.1 Avgränsningen av MKB:n 

Det första samrådstemat var Avgränsning, innehåll och utformning av MKB. Dessa samråd 
genomfördes under perioden hösten 2003 till hösten 2004. Syftet var att samla in synpunkter från 
allmänhet, organisationer, kommuner och myndigheter på innehåll, omfattning och avgränsning 
för de utredningar som skulle genomföras och utgöra underlag för miljökonsekvens-
beskrivningarna. Två rapporter togs fram som underlag till samråden, en för Oskarshamn och en för 
Forsmark. I rapporterna redovisas SKB:s förslag till omfattning och avgränsning av de utredningar 
som planerades för ansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken och 
kärntekniklagen. 
 
Efter att såväl muntliga som skriftliga synpunkter inhämtats i samråden togs slutliga versioner fram av 
rapporterna: 

• Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för 
inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle, Forsmark, SKB R-05-63. 

 
• Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för 

inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle, Oskarshamn, SKB R-05-64. 
 

9.6.2 Preliminär MKB för slutförvarssystemet 

En preliminär version av miljökonsekvensbeskrivningen för slutförvarssystemet utgjorde 
underlag för samråd under perioden december 2009 – mars 2010. Synpunkter på den preliminära 
MKB:n inkom vid såväl möten som skriftligt och beaktades i arbetet med att ta fram den slutliga 
MKB:n, som bifogades ansökningarna. 
 



 1382754 - Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen 

Öppen 2.0 Godkänt 86 (116) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

9.6.3 Redovisning av alternativ lokalisering och utformning 

Redovisningen av alternativ lokalisering och utformning diskuterades ingående på de samråd som 
behandlade Avgränsningen av MKB:n, Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen och 
Preliminär MKB för slutförvarssystemet, se ovan. Dessutom har alternativ lokalisering och/eller 
utformning tagits upp i följande samråd:  
 

• ”Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark 
respektive Oskarshamn (Simpevarps-/Laxemarområdet).” November 2004 – juli 2005. 

 
• ”Lokalisering, gestaltning och transporter.” Oktober 2008 – februari 2009. 

 
Sammantaget kan konstateras att synpunkter framförda i samråden resulterade i att redovisningen 
av alternativ lokalisering och utformning fick större utrymme i den slutliga MKB:n än vad som 
ursprungligen var tänkt.  
 
 
Tabell 9-1. Översikt av utvecklingen av MKB:ns avgränsning. 
 
0 Avgränsning av 

MKB:n, 2003 
R-05-53, 2005 Prel MKB, 2009 Slutversion, 

2011 

Antal MKB:er Två MKB:er. 
Inkapslingsanläggning 
och slutförvar. 

Två MKB:er. 
Inkapslingsanläggning 
och slutförvar. 

 En MKB för 
slutförvarssystemet. 

Kapselfabriken Kapselfabriken utanför 
systemet.  
 

Kapselfabriken utanför 
systemet. 
 

Kapselfabriken delvis med 
i systemet. 

Kapselfabriken utanför 
systemet. 
Mer i MKB:n på 
övergripande nivå. 
Fördjupningar i bilagor 
eller i andra dokument i 
ansökan. 

Tidsperspektiv Resultat från SR-Site 
100 000 år. 

Resultat från SR-Site 
1 000 000 år. 

 Resultat från SR-Site 
1 000 000 år. 

Alternativa 
lokaliseringar 

Lokalisering av 
slutförvaret i Forsmark 
och i Oskarshamn. 

Forsmark och 
Oskarshamn. Generella 
överväganden om 
geologisk miljö 
förläggning till inland 
respektive kust. 

Sju sidor. Systematisk 
genomgång av 
lokaliseringsarbete, 
inklusive kust/inland. 

Åtta sidor. 
Sammanställning i tabell 
av förutsättningar och 
bedömning inför 
platsval. 
Kust/inland något 
utvecklat. 
Platsval – bilaga till 
ansökan 

Alternativa metoder 
 

Redovisning av alternativ 
för omhändertagande. 
Följer 
teknikutvecklingen. 

Bortvalda strategier och 
metoder. Översiktligt om 
strategier och metoder. 
Säkerhetsmässig 
jämförelse mellan djupa 
borrhål och KBS-3. 
Upparbetning och 
transmutation. 

Fem sidor. Systematisk 
genomgång av uteslut-
ningsmetoden, med 
beskrivning av metoder 
och strategier. 

Sju sidor. 
Mer om separation och 
transmutation. 
Metodval – bilaga till 
ansökan. 

Nollalternativ Fortsatt lagring i Clab. Effekter och konsekvenser 
av fortsatt lagring i Clab. 
Platsens utveckling utan 
slutförvar. 

 Effekter och 
konsekvenser av fortsatt 
lagring i Clab. Platsens 
utveckling utan 
slutförvar. 

Miljöutredningar  Tydligare vad som ingår i 
MKB och vad som 
redovisas i annan 
dokumentation 

 Tydligare vad som ingår 
i MKB och vad som 
redovisas i annan 
dokumentation 

Samhällseffekter 
Utredningar 
Forskning 

Ingår i MKB:n. 
 

Huvudsakligen utanför 
MKB:n. 
 

Borttaget. Bortaget. 

Vägtransporter  Trafikfrekvens och buller  Mer omfattande 
beskrivning baserad på 
tillkommande 
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0 Avgränsning av 
MKB:n, 2003 

R-05-53, 2005 Prel MKB, 2009 Slutversion, 

2011 

utredningar. 
Sjötransporter  Möjligheter för bentonit 

och bergmassor. 
 Beskrivning av 

möjligheter för bentonit 
och bergmassor. 

Påverkan av 
radiologiska utsläpp, 
Clink 

  Ingår. Ingår. 

Långsiktig säkerhet I en särskild 
säkerhetsrapport. 

Miljonårsperspektivet 
hanteras i SR-Site och 
beskrivs i MKB:n. 
Kortfattad 
metodbeskrivning (hur, 
vad, varför) samt 
generella slutsatser. 

 Sammanfattning av SR-
Site och beskrivning av 
säkerhetsanalysens roll i 
MKB. 
Huvudrapporten SR-Site 
lämnas in som bilaga till 
ansökan. 

Systemanalys Viktig del av underlaget.  Borttaget. Borttaget. 
Språk MKB:n enbart på svenska MKB:n enbart på svenska  MKB:n översatt till 

engelska 
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10 Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark 
Detta kapitel sammanfattar funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget.  
 
Barriärernas material, dimensioner och egenskaper redovisas liksom deras avsedda funktion i ett 
slutförvar. Därefter ges en sammanfattning av de viktigaste resultaten i den säkerhetsanalys som ingår 
i SKB:s ansökan om att uppföra ett kärnbränsleförvar i Forsmark – säkerhetsanalysen SR-Site. 
Slutligen sammanfattas de svar SKB lämnat på de kompletteringar kring barriärernas funktion efter 
förslutning som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, begärt i dess prövning av SKB:s ansökan enligt 
Kärntekniklagen, KTL. 
 
Syftet med dokumentet är att ge en lättillgänglig sammanfattning av det material kring barriärerna som 
ligger till grund för SSM:s prövning. Dokumentet är avsett att ge en orientering i de tekniskt 
specialiserade frågorna för prövningen av SKB:s ansökan enligt miljöbalken.  
 
Materialet i avsnitten 10.1 och 10.2 utgör en sammanfattning av delar av säkerhetsanalysen SR-Site 
som också ingår i underlaget till ansökan enligt miljöbalken. Materialet i avsnitt 10.3 är en 
sammanfattning av de kompletteringar kring barriärernas säkerhet efter förslutning som lämnats till 
SSM inom ramen för prövningen av SKB:s ansökan enligt KTL. 
 

10.1 Barriärernas funktion  

10.1.1 Säkerhetsprinciper för förvarets utformning 

Sedan arbetet med ett svenskt slutförvar inleddes i slutet av 1970-talet har SKB fastlagt ett antal 
principer för slutförvarets utformning. Principerna kan sägas utgöra säkerhetsfilosofin bakom KBS-3-
konceptet och sammanfattas nedan.  
• Genom att förlägga förvaret djupt nere i en långsiktigt stabil geologisk miljö isoleras avfallet från 

människor och miljön nära markytan. Detta innebär att förvaret inte påverkas på något avgörande 
sätt vare sig av samhällsförändringar eller av direkta effekter av långsiktiga klimatförändringar på 
markytan. 

• Genom att förlägga förvaret till en plats där berget inte förväntas bli av ekonomiskt intresse för 
framtida generationer minskar risken för mänskligt intrång. 

• Det använda kärnbränslet omgärdas av flera tekniska och naturliga barriärer. 

• Barriärernas primära säkerhetsfunktion är att innesluta bränslet i en kapsel. 

• Om inneslutningen skulle brytas är barriärernas sekundära säkerhetsfunktion att fördröja ett 
eventuellt utsläpp från förvaret. 

• De tekniska barriärerna ska tillverkas av naturligt förekommande material som är stabila på lång 
sikt i förvarsmiljön.  

• Förvaret ska utformas och konstrueras så att temperaturer som kan ha skadlig effekt på 
barriärernas långsiktiga egenskaper undviks. 

• Förvaret ska utformas och byggas så att strålningsinducerade processer som kan ha skadlig effekt 
på de tekniska barriärernas eller bergets långsiktiga egenskaper undviks. 

• Barriärerna ska vara passiva, det vill säga de ska fungera utan mänskliga ingrepp och utan aktiv 
tillförsel av material eller energi. 

Tillsammans med flera andra faktorer, som de geologiska förhållandena i Sverige och kraven på att 
förvaret måste vara tekniskt möjligt att bygga, har dessa principer lett till utvecklingen av KBS-3-
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systemet för förvaring av använt kärnbränsle. I metoden används kopparkapslar med en insats av järn 
för att innesluta det använda kärnbränslet. Kapslarna omges av bentonitlera och deponeras på ett djup 
av ungefär 500 meter i granitiskt berg, se figur 10-1. Syftet med KBS-3-förvaret är att isolera 
kärnavfallet från människa och miljö under mycket långa tidsrymder. Det nuvarande svenska 
kärnkraftprogrammet (där man planerar att 2045 avveckla den sista av de tio reaktorer som för 
närvarande är i drift) bedöms ge upphov till omkring 12 000 ton använt kärnbränsle, vilket motsvarar 
ungefär 6 000 kapslar i ett KBS-3-förvar. 
 

 

Figur 10-1. KBS-3-metoden för förvaring av använt kärnbränsle. 

I praktiken uppnås säkerhet efter förslutning av förvaret genom att välja en plats med gynnsamma 
egenskaper och genom att utforma och bygga ett förvar som uppfyller krav relaterade till säkerhet 
efter förslutning. Dagens förhållanden på platsen samt utformningen och layouten av KBS-3-förvaret i 
Forsmark utgör säkerhetsanalysens initialtillstånd. Detta är också de aspekter som styrs av 
verksamhetsutövaren, genom valet av plats och genom utformningen och anpassningen av förvaret till 
platsen. 

10.1.2 Kapseln 

Kapseln består av en insats av segjärn (en form av gjutjärn med hög hållfasthet) och ett ytterhölje av 
koppar, se figur 10-2. Segjärnsinsatsen ger mekanisk stabilitet och kopparhöljet skyddar mot korrosion 
i förvarsmiljön. Kopparhöljet är fem centimeter tjockt och den cylindriska kapseln är cirka 4,8 meter 
lång och har en diameter på 1,05 meter. Insatsen har kanaler där bränsleelementen placeras. 
 
I underlaget till SKB:s ansökan specificeras en rad krav på kapselmaterialet och kapselutformningen. 
Där visas också hur kapselkomponenterna ska tillverkas och sammansättas på ett sådant sätt att de 
ställda kraven uppfylls samt hur bränslet ska inplaceras i kapslarna och hur kapslarna slutligen ska 
förslutas genom svetsning. I ansökan visas också hur kapslarna ska deponeras i förvaret. 
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Figur 10-2. Vänster: Referensutformningen av kapseln med ett korrosionsbeständigt yttre kopparhölje och en lastupptagande 
insats av segjärn. Höger: Tvärsnitt av insatser för bränsle från de två typer av kärnkraftverk som finns i Sverige; 
kokarvattenreaktorer (BWR) och tryckvattenreaktorer (PWR).  

10.1.3 Bufferten 

Lerbuffertens huvudfunktion är att begränsa vattenflödet runt kapseln. Detta uppnås genom att välja 
ett buffertmaterial av lera som har låg vattenledningsförmåga sedan materialet mättats med vatten. 
Materialet är också valt med hänsyn till dess självtätande egenskaper. Dessa uppnås genom att 
lermaterialet vill svälla och därigenom fylla ut eventuella hålrum och ojämnheter då det mättas med 
vatten. Lermaterialets innehåll av montmorillonit är en viktig egenskap för buffertens 
säkerhetsfunktioner. 
 
I underlaget till SKB:s ansökan specificeras en rad krav på buffertmaterialet och buffertutformningen. 
Där visas också hur bufferten ska tillverkas och inplaceras på ett kvalitetssäkrat sätt så att den kan 
upprätthålla dess avsedda funktioner i slutförvaret. 
 
I SR-Site utvärderas två exempel på lermaterial som uppfyller de ställda kraven. Exemplen, MX-80 
och Ibeco RWC, är båda från stora fyndigheter och bryts av stora bentonitleverantörer. De har olika 
ursprung och ska betraktas som möjliga exempel på alternativ som kan användas i förvaret. 
 

10.1.4 Berget 

Den valda förvarsplatsen i Forsmark ligger i norra Uppland i Östhammars kommun, omkring 120 
kilometer norr om Stockholm. Forsmarksområdet består av kristallin berggrund som tillhör den 
fennoskandiska skölden och bildades för 1,85 till 1,89 miljarder år sedan. Geologiskt karakteriseras 
området av förekomsten av flera så kallade tektoniska linser i vilka berggrunden är förhållandevis 
opåverkad av tidiga geologiska skeenden, till skillnad från omgivande strukturer som i tidiga skeden 
utsattes för deformation. Kandidatområdet för förvaret ligger i den nordvästligaste delen av en av 
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dessa tektoniska linser. Linsen sträcker sig från nordväst om Forsmarks kärnkraftverk i sydostlig 
riktning mot området söder om Öregrund, se figur 10-3. 
 

 
Figur 10-3. Berggrunden i Forsmarks omgivning med den tektoniska linsen som undersökts. Det undersökta området ligger i 
den nordvästra delen av linsen. 

 
De viktigaste säkerhetsrelaterade egenskaperna hos förvarsplatsen i Forsmark är: 
 
• En låg förekomst av vattenförande sprickor på förvarsdjup. 

• Gynnsamma geokemiska förhållanden, i synnerhet reducerande (syrgasfria) förhållanden på 
förvarsdjup (vilket gäller allmänt i den djupa berggrunden i Sverige) och salthalter som 
säkerställer att bufferten av bentonitlera förblir stabil. 

• Ingen potential för fyndigheter av metaller och industriella mineraler inom kandidatområdet i 
Forsmark. 

 
Dessutom möjliggör bergets relativt höga värmeledningsförmåga på platsen att bergvolymen kan 
utnyttjas effektivt. De bergmekaniska förhållandena och andra egenskaper, som är betydelsefulla för 
att förvaret ska kunna uppföras på ett säkert och effektivt sätt, är också gynnsamma. 
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10.1.5 Barriärernas säkerhetsfunktioner 

Den primära säkerhetsfunktionen hos ett KBS-3-förvar är att fullständigt innesluta det använda 
bränslet i kapslarna. Om en kapsel av någon anledning skulle skadas är barriärernas sekundära 
säkerhetsfunktion att fördröja ett eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen från förvaret. 
 
Kapselns säkerhetsfunktioner 

Kapseln är den primära inneslutande komponenten i förvaret. Så länge kapselns inneslutande förmåga 
består sker inga utsläpp av radioaktiva ämnen. Kapselns inneslutande förmåga skulle kunna gå 
förlorad om den påverkas kemiskt eller mekaniskt.  
 
Den kemiska påverkan sker genom korrosion, det vill säga genom att för koppar skadliga ämnen 
reagerar med det metalliska kopparmaterialet så att koppartjockleken minskar på de ställen där 
kapselytan angrips. De skadliga ämnena kan finnas initialt i bufferten eller tillföras genom bergets 
grundvatten.  
 
Den mekaniska påverkan är av två slag: Dels kan kapseln utsättas för höga tryck i förvaret, så kallade 
isostatiska laster från svällningen av bufferten och från grundvattnet, dels kan kapseln påverkas genom 
rörelser i sprickor som korsar deponeringshålet, så kallade skjuvrörelser. 
 
Kapseln måste motstå den kemiska belastningen och de två typerna av mekanisk belastning för att 
kunna upprätthålla sin grundläggande funktion, den att innesluta det använda kärnbränslet. Därför 
tillskrivs kapseln tre säkerhetsfunktioner: 
 
• Kapseln ska utgöra en korrosionsbarriär. Kapseln upprätthåller denna funktion så länge det finns 

någon koppartäckning kvar överallt på ytan, det vill säga så länge höljet är tätt. 

• Kapseln ska motstå isostatiska (likformiga) tryck. Om trycket blir för högt kollapsar kapseln. Detta 
så kallade kollapstryck kan bestämmas approximativt genom beräkningar och tillverkade kapslar 
kan också provtryckas för att bestämma hållfastheten mot denna typ av belastning. Kapseln 
upprätthåller denna funktion så länge de tryck den utsätts för i förvaret inte överskrider 
kollapstrycket.  

• Kapseln ska motstå så kallade skjuvrörelser i berget. Genom omfattande beräkningar och 
experimentella tester av hur bufferten och kapseln reagerar vid en rörelse i en spricka som korsar 
deponeringshålet har det fastställts att kapseln tål rörelser upp till 5 centimeter, och i många fall 
mer.  

 
Buffertens säkerhetsfunktioner 

Bufferten har en rad viktiga funktioner i förvaret och de rör både förvarets inneslutande och 
fördröjande förmåga.  
 
• Bufferten ska dels hindra skadliga ämnen från att nå kapseln, dels hindra radionuklider från att nå 

det omgivande berget om kapseln skulle skadas. Framför allt är det viktigt att vatten inte kan 
flöda genom bufferten. Bufferten ska därför kraftigt begränsa ett eventuellt vattenflöde genom 
deponeringshålet och därigenom göra transport av lösta ämnen med flödande vatten, så kallad 
advektiv transport, till ett försumbart fenomen i bufferten. Denna funktion kräver att bufferten har 
en mycket låg vattenledningsförmåga, så kallad hydraulisk konduktivitet. Den ska inte överstiga 
10−12 m/s. 
 
Denna funktion kräver också att bufferten sväller vid vattenkontakt så att eventuella 
inhomogeniteter jämnas ut. Svällförmågan mäts genom det tryck den vattenmättade bufferten 
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utövar mot omgivningen. Detta så kallade svälltryck ska vara minst 1 MegaPascal (MPa). En 
MPa motsvarar trycket på ett vattendjup av cirka 100 meter.  

• Bufferten ska inte omvandlas kemiskt, vilket bland annat kräver att dess temperatur inte 
överstiger 100 °C. 

• Buffert ska inte frysa, eftersom den då skulle utsätta kapseln och det omgivande berget för stora 
tryck. Detta kräver att buffertens temperatur inte understiger dess frystemperatur vilken är cirka 
−4 °C. 

• Bufferten ska filtrera kolloider (små partiklar som kan bidra till transport av radionuklider), vilket 
kräver att dess densitet är minst 1 650 kg/m3.  

• Bufferten ska reducera mikrobiell aktivitet. I initiala skeden då omständigheterna kan gynna 
mikrobiell aktivitet, ger en buffertdensitet av 1 800 kg/m3 eller högre, en reduktion av mikrobiell 
aktivitet till försumbara nivåer. I senare skeden är kraven på bufferten lägre.  

• Bufferten ska dämpa effekterna på kapseln av skjuvrörelser i berget, vilket kräver att dess densitet 
understiger 2 050 kg/m3.  

• Bufferten ska förhindra att kapseln sjunker i deponeringshålet, vilket kräver ett svälltryck av 
minst 0,2 MPa.  

För att bufferten ska kunna upprätthålla dessa funktioner ställs en rad krav på dess utformning och 
sammansättning vid deponering. Dessa krav är bland annat formulerade så att mängden 
buffertmaterial som installeras ska resultera i att buffertdensiteten efter att bufferten vattenmättats ska 
ligga i intervallet 1 950 – 2 050 kg/m3. 
 
Bergets säkerhetsfunktioner 

Berget ska framförallt utgöra en långsiktigt stabil och gynnsam miljö för förvaret. Tekniskt uttrycks 
detta i fyra huvudsakliga säkerhetsfunktioner. Berget ska ge förvaret kemiskt gynnsamma 
förhållanden, gynnsamma transport- och hydrologiska förhållanden, stabila mekaniska förhållanden 
samt gynnsamma termiska förhållanden. Var och en av dessa huvudsakliga funktioner kan brytas ned i 
ett antal underfunktioner. 
 
För att ge kemiskt gynnsamma förhållanden bör grundvattnet i berget bland annat:  

• inte innehålla syrgas, det vill säga reducerande förhållanden ska råda. 

• inte ha en alltför hög salthalt för att inte skada bufferten; marginalen är dock stor mellan de 
salthalter som kan skada bufferten till de som påträffas på förvarsdjup i svenska grundvatten. 

• ha ett tillräckligt innehåll av positiva joner, i första hand kalciumjoner, för att förhindra att 
bufferten löses upp; gränsen går här vid en koncentration av 2 millimol Ca2+ per liter; om enbart 
natriumjoner svarar för innehållet av positiva joner krävs 4 millimol Na+. 

• ha låga halter av ämnen som kan skada kapsel och buffert, såsom kalium, sulfid och järn. 

• ha ett pH-värde som understiger 11 för att inte bufferten ska ta skada. 
 
För att ge gynnsamma transport- och hydrologiska förhållanden bör bland annat:  

• bergssprickornas förmåga att leda vatten vara begränsad 

• skillnader i grundvattentryck mellan olika delar av förvarsberget vara begränsade (det är dessa 
skillnader som utgör den drivande kraften för grundvattenrörelserna). 
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• koncentrationen av kolloider i vattnet vara låg, (kolloider är små partiklar som via upptag av 
radionuklider kan påskynda transporten av radionuklider genom att dessa partiklar inte fastnar på 
bergets ytor). 

 
För att ge stabila mekaniska förhållanden bör bland annat:  

• rörelser i sprickor som korsar deponeringshålet aldrig bli större än 5 centimeter, samt 

• grundvattnets tryck vara begränsat. 
 
För att ge termiskt gynnsamma förhållanden bör temperaturen i berget överstiga buffertens fryspunkt, 
vilken är −4 C°. 

 

10.2 Säkerhetsanalysen SR-Site 

Rapporteringen om säkerhet efter förslutning utgör en hörnsten i SKB:s ansökan om ett slutförvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark. Säkerhetsanalysen som ligger till grund för ansökan kallas SR-Site och 
i det följande sammanfattas några väsentliga punkter från SR-Site, med tonvikt på barriärernas 
långsiktiga funktion i förvaret. 

10.2.1 Analysens metodik 

Enligt SSM:s föreskrifter ska slutförvarets säkerhet utvärderas för en tidsperiod av en miljon år efter 
förslutning. Föreskrifterna ställer också en rad krav på innehållet i en säkerhetsanalys och på en 
systematisk hantering av osäkra faktorer i underlaget till analysen.  
 
SSM har också formulerat ett riskkriterium som säger att ”… ett slutförvar för använt kärnbränsle 
eller kärnavfall ska utformas så att den årliga risken för skadeverkningar efter förslutning blir högst 
10−6 för en representativ individ i den grupp som utsätts för den största risken.” Detta innebär något 
förenklat att de tänkta individer som drabbas mest av ett eventuellt framtida utsläpp från förvaret får 
utsättas för stråldoser som svarar mot cirka en procent av den naturliga bakgrundsstrålningen i 
Sverige. 
 
En säkerhetsanalys är en omfattande och i många avseenden komplex studie av hur ett förvar 
utvecklas efter att det förslutits. Förvarssystemet definieras brett som det deponerade använda 
kärnbränslet, de tillverkade barriärerna, förvarsberget och biosfären i anslutning till slutförvaret. 
Systemets framtida tillstånd kommer att bero på 
  
• systemets tillstånd initialt, då det just byggts, 

• ett antal termiska, hydrauliska, mekaniska och kemiska processer som verkar internt i 
förvarssystemet över tiden samt 

• yttre påverkan på systemet. 

Interna processer är till exempel sönderfallet av radioaktiva ämnen i bränslet, vilket ger en 
uppvärmning av bränslet, de tillverkade barriärerna och berggrunden. Grundvattenrörelser och 
kemiska processer som påverkar tillverkade barriärer och grundvattnets sammansättning är andra 
exempel. Extern påverkan innefattar framtida klimat och klimatrelaterade processer, till exempel 
nedisningar och landhöjning. Även framtida mänskliga handlingar kan påverka förvaret. 
 
Initialtillståndet, de inre processerna och den yttre påverkan, samt de sätt på vilka dessa faktorer 
tillsammans bestämmer förvarets utveckling, kan aldrig till fullo beskrivas eller förstås. Det finns 
därför osäkerheter av olika slag förknippade med alla aspekter av förvarets utveckling och därmed 
med säkerhetsbedömningen. Ett centralt område i varje säkerhetsanalysmetodik är därför att hantera 
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alla relevanta typer av osäkerheter. Ofta antar man i säkerhetsanalysen ett ”värsta fall” då osäkerhet 
råder om förhållandena. 
 
Den primära säkerhetsfunktionen hos KBS-3-systemet är att fullständigt innesluta det använda 
kärnbränslet i koppar-/järnkapslar under hela analysperioden. Skulle en kapsel skadas är den 
sekundära säkerhetsfunktionen att fördröja och sprida eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kapseln så att dessa inte orsakar oacceptabla konsekvenser. De båda frågorna inneslutning och 
fördröjning står därför i fokus för analysen. 
 
Metodiken för säkerhetsanalysen SR-Site har utvecklats under många år, och bygger på metodik som 
använts i SKB:s tidigare säkerhetsanalyser. Metodiken har flera gånger granskats av SSM och de två 
expertmyndigheter som tidigare hade den roll som SSM har idag. Synpunkter från var och en av dessa 
granskningar har använts för att förbättra metodiken för den nästkommande säkerhetsanalysen. 
Metodiken har också utvecklats i internationellt samarbete, framför allt inom OECD:s kärnenergibyrå 
Nuclear Energy Agency (NEA). 
 
Metodiken för säkerhetsanalysen SR-Site består av elva moment som beskrivs utförligt i 
huvudrapporten för analysen.  

10.2.2 Scenarier 

I analysen utvärderas barriärernas funktion i studiet av ett antal scenarier. Dessa är uppbyggda för att 
kritiskt utvärdera om barriärernas säkerhetsfunktioner kan hotas av de förhållanden som de kan 
utsättas för på lång sikt i förvaret.  
 
Som exempel är en av kapselns grundläggande säkerhetsfunktioner att motstå isostatiska, det vill säga 
jämnt fördelade, tryck. I ett isostatlastscenario utvärderas därför alla de faktorer som ger isostatiska 
laster på kapseln. Fokus ligger på att identifiera de största belastningar som med någon rimlig grund 
kan tänkas förekomma i förvaret i ett miljonårsperspektiv. På samma sätt utvärderas 
korrosionsangrepp i ett korrosionsscenario och skjuvlaster, det vill säga den typ av mekanisk 
påfrestning som kan förekomma vid jordskalv, i ett jordskalvsscenario. 
 
I det följande sammanfattas resultaten av de viktigaste scenarioanalyserna i SR-Site. 
 
Buffertscenarier 

Syftet med scenarierna där lerbuffertens säkerhetsfunktioner analyseras kan sägas vara att besvara 
följande tre frågor:  

• Kan bufferten frysa? 

• Kan buffertleran omvandlas till ett material med ogynnsamma egenskaper? 

• Kan bufferten förloras? 

I tre buffertscenarier analyseras dessa problem. Slutsatserna i SR-Site var i korthet följande. 
 
Frysning av bufferten 

Bufferten skulle kunna frysa om temperaturen på förvarsdjup skulle understiga buffertens 
frystemperatur som är cirka −4 °C. I scenariot där frysning av bufferten utreds drogs slutsatsen att 
detta inte kommer att ske, inte ens för extrema antagande kring framtida klimat. 
 
Omvandling av bufferten 

Buffertleran kan omvandlas om temperaturen är för hög och/eller om de kemiska förhållandena är 
ogynnsamma; här kan särskilt ett högt pH-värde leda till omvandling. Analysen av de temperaturer 
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och kemiska förhållanden som i mest ogynnsamma fall kan tänkas förekomma i förvaret ledde till 
slutsatsen att omvandling i en sådan omfattning att buffertens funktion skulle påverkas menligt kan 
uteslutas.  
 
Förlust av bufferten 

Många av buffertens säkerhetsfunktioner bygger på att tillräckligt mycket buffert finns på plats, vilket 
också kan uttryckas så att bufferten behöver ha en tillräckligt hög densitet. Bufferten skulle kunna 
förloras från deponeringshålet om den utsätts för grundvatten med alltför låg salthalt. Detta kan leda 
till att leran ”löses upp” och förs bort med grundvattnet; fenomenet är en form av erosion. Dagens 
grundvatten vid Forsmark har en tillräckligt hög salthalt för att motverka erosion. Grundvatten med 
låg salthalt kan dock tänkas förekomma under istider och efter långa perioder av tempererat klimat 
liknande dagens. Analyserna i detta scenario ledde till slutsatsen att det inte kan uteslutas att buffert 
kan förloras i någon procent av deponeringshålen på lång sikt, i en sådan omfattning att buffertens 
skyddande funktion blir nedsatt. Det handlar om tidsperioder av tiotusentals till hundratusentals år och 
då i de deponeringshål där grundvattenflödena är som högst. 

Eftersom det inte kunde uteslutas att scenariot med förlust av bufferten kommer att inträffa fördes 
detta resultat vidare till analysen av kapselscenarier.  
 
Kapselscenarier 

Syftet med scenarierna där kapselns säkerhetsfunktioner analyseras kan sägas vara att besvara följande 
tre frågor:  

• Kan kapseln skadas av trycket från den svällande bentonitleran och av grundvattentrycket på 
förvarsdjup? 

• Kan kapseln skadas av jordskalv?  

• Kan kapseln skadas av korrosion? 

I tre kapselscenarier analyseras dessa problem. Slutsatserna i SR-Site var i korthet följande. 
 
Isostatlastscenariot 

I analysen av isostatlastscenariot studeras vilka isostatiska, det vill säga jämnt fördelade, tryck kapseln 
maximalt kan komma att utsättas för. Här ingår tryck från grundvattnet, från den omgivande 
lerbufferten och från överliggande inlandsisar under de perioder av glaciala förhållanden som 
förväntas i riktigt långa tidsperspektiv. Slutsatsen i scenarioanalysen var att kapseln kommer att motstå 
de tryck den kan komma att utsättas för i slutförvaret, också med pessimistiska antaganden om hur 
stora dessa maximalt kan bli. 
 
Jordskalvsscenariot 

I analysen av jordskalvsscenariot studeras vilka mekaniska påfrestningar kapseln kan komma att 
utsättas för i samband med ett större jordskalv i förvarets närhet. Stora jordskalv är ju mycket ovanliga 
i Sverige idag, men kan tänkas förekomma i samband med framtida glaciationer som ger en ökad 
mekanisk belastning på berggrunden, särskilt då en inlandsis drar sig tillbaka. I sammanhanget är det 
också värt att notera att ett jordskalv som ger våldsamma konsekvenser på jordytan är förknippat med 
betydligt mindre dramatiska effekter nere i berggrunden.  
 
Stora skalv kan bara inträffa i stora sprickzoner och därför placeras inga kapslar närmare än 100 meter 
från sådana zoner. Ett skalv kan också generera rörelser i mindre bergssprickor en bit bort från den 
större zon där skalvet utlöstes. Det kan inte uteslutas att sådana sekundära rörelser i mindre sprickor 
som genomkorsar ett deponeringshål kan skada en kapsel. Därför undviks deponeringspositioner som 
genomkorsas av sprickor som bedöms vara tillräckligt stora för att rörelserna i dem skulle kunna skada 
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en kapsel. En sådan bedömning är dock behäftad med osäkerheter och det kan därför inte helt uteslutas 
att någon kapsel skulle kunna skadas till följd av ett jordskalv. Även med pessimistiska antaganden om 
flera av de ingående faktorerna blev slutsatsen att sannolikheten är liten att ens någon av de 6 000 
kapslarna skulle skadas också i ett miljonårsperspektiv. Den begränsade omfattning av kapselskador 
som beräknades i jordskalvsscenariot användes som indata till beräkningar av doskonsekvenser i ett 
senare steg av analysen. 
 

Korrosionsscenariot 

En rad korrosionsfenomen analyserades i korrosionsscenariot. Resultatet visade att samtliga kapslar 
håller för den sammanlagda effekten av alla dessa fenomen förutsatt att lerbufferten är intakt. Om 
lerbufferten är degraderad av erosion i den omfattning som beskrivs i buffertscenarierna kan det inte 
uteslutas att någon enstaka av de mest utsatta kapslarna skadas i ett miljonårsperspektiv. Korrosionen 
orsakas här av sulfid i grundvattnet. Den omfattning av kapselskador som beräknades i 
korrosionsscenariot användes som indata till beräkningar av doskonsekvenser i ett senare steg av 
analysen. 
 
En forskargrupp hade någon tid innan SR-Site analysen färdigställdes tolkat sina experimentella 
resultat så att rent vatten skulle korrodera koppar i en långt större omfattning än vad etablerad 
vetenskap förutsäger. Därför analyserades också ett hypotetiskt fall med denna tolkning som 
utgångspunkt. Resultatet av den analysen gav en försumbar effekt i jämförelse med den begränsade 
korrosion orsakad av sulfid som alltid förekommer i berggrunden i Forsmark.  
 
Kombinationer av scenarier 

I tillägg till de kombinationer av skadliga fenomen för förvarets barriärer som omfattas av scenarierna 
ovan, till exempel den kombinerade effekten av lererosion och efterföljande korrosion, gjordes en 
systematisk genomgång av tänkbara kombinationer av alla de scenarier och fenomen som vart och ett 
analyserades i SR-Site, för att klargöra om någon kombination skulle kunna ge större effekter än de 
enskilda scenarierna/fenomenen. Denna genomgång resulterade i att kombinationen av ett jordskalv 
som senare åtföljs av bufferterosion skulle kunna vara ett allvarligare fall än de enskilda scenarierna 
var för sig. Därför inkluderades ett sådant fall i beräkningarna av doskonsekvenser av 
jordskalvsscenariot.  
 
Doskonsekvenser  

För de scenarier där kapselskador inte kan uteslutas genomförs beräkningar av stråldoser till individer 
som i framtiden tänks leva i förvarets närhet. För sådana beräkningar behövs, förutom information om 
barriärerna i respektive scenario, också bland annat data om det använda bränslet och om biosfären 
ovanför förvaret. Det använda bränslet är i sig ett mycket beständigt material i den miljö ett slutförvar 
erbjuder, och detta bidrar till att begränsa frigörelsen av de radionuklider som ligger inbäddade i 
bränslet ifall en kapsel skulle skadas. För biosfären utvärderar man bland annat ett fall där det 
grundvatten som kontaminerats med utsläpp av radionuklider från förvaret når en tänkt 
självförsörjande gård i förvarets närhet. Utsläppet från förvaret antas ansamlas i marken som används 
för odling och vatten från en brunn som kontaminerats av utsläppet antas användas både till bevattning 
av grödor och till dricksvatten.  
 
Figur 10-4 visar resultatet av beräkningen av doskonsekvenser för scenarier där kapselskador inte 
kunde uteslutas. Resultatet uttrycks i form av en årlig risk som individer i förvarets närhet löper att 
drabbas av cancer till följd av exponeringen. Den av SSM stipulerade riskgränsen visas också i 
figuren, liksom den risk som motsvarar den naturliga bakgrundsstrålningen i Sverige. Den senare är 
cirka 100 gånger högre än SSM:s riskgräns. Figuren visar att den maximalt beräknade summan av 
riskerna från korrosions- och jordskalvscenarierna för ett KBS-3-förvar i Forsmark ligger under SSM:s 
riskgräns under hela perioden som analyserats.  
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Figur 10-4. Beräknade risker för jordskalvs- och korrosionsscenarierna för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. 

Hypotetiska barriärförluster 

För att ytterligare illustrera barriärernas funktion i ett slutförvar kan man i säkerhetsanalysen göra 
hypotetiska antaganden om barriärförluster. Sådana fall analyserades också i säkerhetsanalysen SR-
Site. 
 
Vad händer om bufferten i alla deponeringshål förlorat sin funktion initialt? 

Den beräknade dosen i ett hypotetiskt fall där bufferten i samtliga 6 000 deponeringshål saknar sin 
funktion att skydda kapseln mot korrosionsangrepp redan vid deponeringen visas i figur 10-5, den 
gröna linjen. Bufferten hindrar ju då inte heller uttransporten av radionuklider från de kapslar som får 
genomgående skador i kopparhöljet. Doserna är måttliga, vilket beror på att kapslarnas kopparhöljen i 
sig utgör en kraftig korrosionsbarriär. 
 
Vad händer om alla kapslar är skadade initialt? 

Den beräknade dosen i ett hypotetiskt fall där alla kapslar är skadade initialt, men där bufferten är på 
plats och fungerar som avsett visas av den blå och den orange linjen i figur 10-5. Den blå linjen visar 
ett fall där alla kapslar har en initial genomgående skada i form av ett litet cylindriskt hål med 
diametern 1 millimeter. Analysen av det fallet visar att det bör ta omkring 1000 år innan radionuklider 
tränger ut ur kapseln. Efter ytterligare cirka 10 000 år har det lilla hålet vidgats och utsläppen av 
radionuklider ökar. Vid detta tillfälle beräknas de maximala doserna till att vara omkring 30 gånger 
högre än de doser som svarar mot SSM:s riskkriterium, men de är fortfarande under dosen från den 
naturliga bakgrundsstrålningen. Med tiden avtar doserna för att på lång sikt bli omkring tre gånger 
större än de som svarar mot SSM:s riskkriterium. 
 
Den orange linjen visar beräknad dos för ett fall där alla kapslar har ett stort genomgående hål initialt. 
Här överskrids förstås också dosen som svarar mot SSM:s riskkriterium, men beräknas ändå till att 
ligga under den från den naturliga bakgrundsstrålningen. 
 
Vad händer om både all buffert och alla kapslar är skadade initialt? 

Den beräknade dosen i ett än mer hypotetiskt fall där samtliga kapslar och all buffert förlorat sina 
funktioner initialt visas av den röda linjen i figur 10-5. Kapslarna antas ha en stor genomgående skada 
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redan vid deponeringen. Här överskrids dosen från den naturliga bakgrundsstrålningen med cirka en 
faktor tre efter något hundratal år. Med tiden avtar dosen för att på lång sikt bli omkring tre gånger 
större än den som svarar mot SSM:s riskkriterium. 
 

 
Figur 10-5. Beräknade doskonsekvenser för hypotetiska fall av barriärförluster i samtliga deponeringshål.  

 
Slutsatser från analyser av hypotetiska barriärförluster 

Resultaten i figur 10-5 kan sammanfattas i två slutsatser: De tillverkade barriärerna kapsel och buffert 
är nödvändiga för att åstadkomma ett kärnbränsleförvar som uppfyller samhällets krav på säkerhet 
efter förslutning. Dock är det också tydligt att även mycket långtgående hypotetiska antaganden om 
initialt förlorade funktioner hos barriärerna ger doser som bara för de värsta fallen och under en 
begränsad tid något överskrider dem från den naturliga bakgrundsstrålningen. 
 

10.2.3 Slutsats i säkerhetsanalysen SR-Site 

Den huvudsakliga slutsatsen i säkerhetsanalysen SR-Site är att ett KBS-3-förvar som uppförs på den 
tilltänkta platsen i Forsmark uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning. Resultaten i figur 10-4 
visar att den beräknade risken ligger under SSM:s riskkriterium hela den en miljon år långa 
analysperioden. I riskberäkningen har pessimistiska antaganden gjorts för flera faktorer om framtida 
förhållanden som är svårbedömda.  
 
Slutsatsen kan dras eftersom de gynnsamma egenskaperna hos förvarsplatsen i Forsmark säkerställer 
att KBS-3-förvarets barriärer är långsiktigt hållbara. Framför allt visar analyserna att kopparkapslarna 
med dess järninsatser är tillräckligt motståndskraftiga mot de mekaniska och kemiska påfrestningar 
som de kan komma att utsättas för i förvarsmiljön. 
 
Slutsatsen baseras på följande omständigheter. 
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• KBS-3-förvarets säkerhetsfilosofi som bygger på i) en geologisk miljö där de egenskaper som är 
viktiga för säkerheten efter förslutning – det vill säga mekanisk stabilitet, låga flödeshastigheter 
hos grundvattnet på förvarsdjup och avsaknad av höga halter av skadliga ämnen i grundvattnet – 
är stabila i ett långt tidsperspektiv och ii) valet av naturligt förekommande och i förvarsmiljön 
tillräckligt beständiga material (koppar och bentonitlera) för de tekniska barriärerna, vilket 
säkerställer den livslängd hos barriärerna som krävs för att uppnå långsiktig säkerhet.  

• Kunskapen om fenomen som påverkar säkerheten efter förslutning. Dessa har inhämtats genom 
decenniers forskningsinsatser på SKB och genom internationella samarbeten, vilket har lett fram 
till en välutvecklad kunskapsbas för säkerhetsanalysen. 

• Kunskapen om platsens egenskaper. Denna har nåtts genom åtskilliga års undersökningar från 
ytan av förhållanden på djupet och genom vetenskapliga tolkningar av data från 
undersökningarna.  

• Ett kvalitetssäkrat initialtillstånd som utgångspunkt för säkerhetsanalysen, erhållet genom 
detaljerade specifikationer för de tekniska delarna av förvaret och genom demonstration av hur 
komponenter kan tillverkas och kvalitetssäkras så att de uppfyller specifikationerna. 

 

10.3 Kompletterande information kring barriärerna, begärd av SSM 
inom ramen för KTL-prövningen av SKB:s ansökan 

SSM har inom ramen för prövningen av SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i 
Forsmark enligt Kärntekniklagen, begärt kompletterande information på en rad punkter. Vissa av 
dessa gäller säkerheten efter förslutning hos förvarets tillverkade barriärer kapsel och buffert samt hos 
den naturliga barriär som berggrunden vid Forsmark utgör. Kompletteringsbegärandena är högt 
specialiserade till sin natur. I det följande ges en sammanfattning av de viktigaste 
kompletteringsbegärandena och SKB:s svar på dessa för kapsel, buffert och berg.  

10.3.1 Kapseln 

För kapseln har SSM begärt kompletteringar kring tillverkningsaspekter, kring kapselns mekaniska 
integritet och kring korrosion.  
 
Tillverkningsaspekter 

SSM har begärt kompletteringar kring tillverkningen av kapseln. Frågorna rör till exempel materialval, 
krav på renhet och risk för defekter vid tillverkning. SSM efterfrågar också mer information kring 
svetsmetoden för förslutning av kapslarna såsom kemisk påverkan på materialet vid svetsning, risk för 
defektbildning vid svetsningen etc. SKB redovisade åtskilligt i dessa frågor i ansökan och har nu som 
svar på SSM:s begäranden lämnat ytterligare redovisning. 
 
SKB har också som svar på begäran om komplettering redovisat, så långt det idag är möjligt, hur 
kvalitetsstyrning och kontroll av kapseln ska genomföras då den är i industriell produktion. SKB:s 
arbete med att utveckla dessa aspekter av kapseltillverkningen fortsätter. 
 
SKB:s slutsats i ansökan, att det kommer att vara möjligt att tillverka kapslar som uppfyller ställda 
tillverkningskrav, är oförändrad.  
 
Mekanisk integritet 

SSM har efterfrågat kompletteringar om kapselns mekaniska integritet. Samtliga frågor rör aspekter av 
segjärnsinsatsens och kopparhöljets tålighet mot de belastningar som kan förekomma i ett slutförvar. 
Det gäller i första hand bergrörelser som kan uppkomma vid jordskalv samt de förhöjda tryck som kan 
förekomma då förvaret täcks av en inlandsis.  
 
Argumentationen kring dessa frågor baseras på att materialegenskaper mäts hos provtillverkade 
kapslar. Dessa data används i datorberäkningar av hur kapseln reagerar på de mekaniska belastningar 
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som den kan komma att utsättas för i slutförvaret. Liknande angreppssätt används till exempel för att 
säkerställa att olika komponenter i ett kärnkraftverk är dimensionerade för att med marginal motstå de 
laster de kan komma att utsättas för. Vissa aspekter av kapselns förmåga att motstå mekaniska 
belastningar har också testats direkt på provtillverkade kapslar.  
 
I säkerhetsanalysen SR-Site genomfördes omfattande beräkningar av kapselns tålighet mot mekaniska 
belastningar baserat på då befintliga data från provtillverkade kapslar. De kompletterande frågor SSM 
ställt gäller i första hand detaljer i hur dessa beräkningar genomförts. Det finns också frågor om det 
sätt på vilket materialdata använts i beräkningarna och kring förståelsen för hur koppar reagerar 
långsiktigt på mekaniska laster. SKB har med anledning av SSM:s frågor genomfört utökade 
beräkningar, utökade analyser av tillgängliga materialdata och ytterligare studier av hur koppar 
reagerar långsiktigt på mekaniska laster och redovisat resultaten till SSM.  
 
SKB drog i säkerhetsanalysen SR-Site slutsatsen att kapslarna motstår de laster de kan komma att 
utsättas för i slutförvaret i en sådan utsträckning att förvaret med marginal uppfyller SSM:s 
riskkriterium för framtida individer i förvarets närhet. Denna slutsats kvarstår efter de kompletterande 
studierna om kapselns mekaniska integritet som gjorts med anledning av kompletteringsbegärandena 
från SSM.  
 
Korrosion 

För korrosion har SSM begärt kompletteringar dels om koppars korrosion i syrgasfritt vatten, dels om 
andra korrosionsfenomen. Samtliga dessa aspekter på korrosion behandlades i säkerhetsanalysen SR-
Site, och det SSM efterfrågat är mer detaljerad information om tekniska och vetenskapliga frågor 
kring korrosionsfenomenen.  
 
Den mest uppmärksammade frågan gäller huruvida koppar kan korrodera i rent, syrgasfritt vatten. 
Medan etablerad vetenskap säger att detta sker i så ringa omfattning att det inte skulle kunna 
observeras med tillgängliga metoder i ett laboratorieexperiment, har en forskargrupp vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm tolkat sina experiment så att korrosion skulle kunna 
förekomma i betydligt större omfattning än vad den etablerade vetenskapen säger. Mer specifikt har 
KTH-gruppen observerat vätgas i sina experiment och tolkat detta som ett tecken på korrosion. SSM 
har begärt att SKB kompletterar ansökan med fördjupade analyser om fenomenet. 
 
SKB bedriver flera studier för att undersöka vad som sker i ett system med koppar i rent syrgasfritt 
vatten. Syftet är dels att renodla försöksbetingelserna så att tillförlitliga slutsatser kan dras om vad som 
sker i ett sådant system, dels att klargöra orsaken till de observationer som gjorts av KTH-gruppen och 
andra.  
 
SKB har lämnat flera lägesrapporter till SSM i ämnet, som kompletterande information inom ramen 
för prövningen av SKB:s ansökan enligt KTL. I den senaste rapporten, lämnad i december 2013, gör 
SKB den sammantagna bedömningen att det vetenskapliga underlaget för att koppar skulle korrodera 
på det sätt som KTH-gruppen hävdar försvagats ytterligare. Framför allt baseras SKB:s ståndpunkt på 
försök där koppar av renaste kvalitet använts i en försöksmiljö där långtgående åtgärder vidtagits för 
att eliminera störande element. I sådana försök påvisas ingen vätgas och SKB drar därför slutsatsen att 
koppar fungerar på så sätt som etablerad vetenskap förutsäger i en miljö med rent, syrgasfritt vatten. 
Ytterligare, pågående studier styrker denna slutsats och kommer att rapporteras sommaren 2014. 
 
För övriga korrosionsfenomen har SSM efterfrågat kompletteringar på tio punkter. Framträdande 
frågor rör korrosion under den första tiden efter förslutning då förvaret ännu inte mättats med vatten, 
korrosion orsakad av läckströmmar från en befintlig eller framtida markkabel för överföring av el i 
närheten av förvaret samt så kallad spänningskorrosion. SKB har genomfört en rad fördjupade 
utredningar med anledning av SSM:s begäran och redovisat resultaten till SSM.  
 



 1382754 - Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen 

Öppen 2.0 Godkänt 102 (116) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

SKB drog i säkerhetsanalysen SR-Site slutsatsen att kapslarna motstår de korrosionsangrepp de kan 
komma att utsättas för i slutförvaret i en sådan utsträckning att förvaret med marginal uppfyller SSM:s 
riskkriterium för framtida individer i förvarets närhet. Denna slutsats kvarstår efter de kompletterande 
studierna om korrosion av kapseln som gjorts med anledning av kompletteringsbegärandena från 
SSM. 

10.3.2 Bufferten  

SSM har begärt kompletteringar kring lerbuffertens egenskaper och funktion i slutförvaret. Frågorna 
rör till exempel interaktion mellan förväntade kopparkorrosionsprodukter och bentonit, omfattningen 
av bufferterosion och egenskaperna hos en buffert som utsätts för erosion. SKB har i svaren förtydligat 
att interaktionen mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit förväntas vara försumbar och 
utvecklat argumenten för att de aspekter av bufferterosion som tas upp av SSM är pessimistiskt 
hanterade i underlaget till ansökan. 
 
SSM ställer också frågor om hur lerbuffert och tunnelåterfyllning förväntas att vattenmättas i 
slutförvaret. SKB har här genomfört kompletterande analyser som omfattar både modellberäkningar 
och redovisning av experimentella data. SSM har begärt ytterligare redovisning av de skillnader i tider 
för att nå vattenmättnad som förväntas mellan olika delar av ett verkligt förvar i Forsmark och den 
säkerhetsrelaterade betydelsen av detta. SKB har genomfört och redovisat ytterligare beräkningar som 
mer i detalj kvantifierar den relativt stora spridningen i tider i Forsmark som redovisades i ansökan. I 
kompletteringssvaret visas också mer utförligt att en lång tid för vattenmättnad inte har betydelse för 
säkerheten efter förslutning. SKB har också valt att inte vattenmätta bufferten artificiellt och detta 
motiveras mer utförligt i ett av kompletteringssvaren. 
 
SKB drog i säkerhetsanalysen SR-Site slutsatsen att bufferten upprätthåller dess säkerhetsfunktioner i 
slutförvaret i en sådan utsträckning att förvaret med marginal uppfyller SSM:s riskkriterium för 
framtida individer i förvarets närhet. Denna slutsats kvarstår efter de kompletterande studierna kring 
bufferten som gjorts med anledning av kompletteringsbegärandena från SSM. 

10.4 Berget 

SSM har begärt kompletterande information kring beräkningar av grundvattenflöde. Frågorna rör till 
exempel hur beräkningsmodellerna kalibrerats mot de hydrologiska data som uppmätts vid 
platsundersökningarna och vilka ekvationer och antaganden som använts vid olika detaljaspekter av 
modelleringen. SKB har redovisat svar på de ställda frågorna. SSM har också begärt en 
kompletterande analys av hur grundvattenflödet på förvarsdjup påverkas av belastningen från en 
överliggande inlandsis. SKB har visat att denna påverkan är ytterst begränsad. 
 
SSM har också efterfrågat en fördjupad analys av huruvida värmen från kapslarna kan påverka 
förvaret mekaniskt på så sätt att mindre, lokala bergrörelser skulle kunna uppkomma. SKB har i svaret 
ytterligare underbyggt att detta bedöms vara en försumbar effekt. 
 
SSM har begärt kompletterande information om aspekter av beräkningen av långsiktig utveckling av 
grundvattenkemi på förvarsdjup och begärt att inverkan av olika antaganden och förenklingar i 
beräkningarna utreds ytterligare. SKB har i sitt svar visat att de variationer i resultat dessa antaganden 
och förenklingar kan ge upphov till ligger inom ramen för de resultat som redovisades i ansökan. SSM 
har också efterfrågat en beräkning av utvecklingen hos grundvattenkemin för ett fall med extremt 
långa tider av tempererat klimat. SKB har redovisat en sådan beräkning och den visar att 
förändringarna är små i jämförelse med de längsta tiderna av tempererat klimat som redovisades i 
ansökan.  
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10.5 Slutsatser 

SKB har genom flera decenniers forskning, utveckling och teknisk demonstration utvecklat KBS-3-
metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle. De båda tillverkade barriärerna kapsel och buffert är 
tillsammans med den naturliga barriär som berggrunden utgör de centrala säkerhetsbärande 
komponenterna i ett KBS-3-förvar.  
 
I SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark ingår en omfattande analys av 
förvarets säkerhet efter förslutning. En övergripande slutsats av analysen är att barriärerna hos ett 
KBS-3-förvar i Forsmark uppfyller alla krav som ställs med avseende på säkerhet efter förslutning och 
att därmed ett säkert KBS-3-förvar kan uppföras i Forsmark.  
 
Inom prövningen av SKB:s ansökan enligt Kärntekniklagen har SSM begärt kompletterande 
information bland annat kring barriärernas säkerhet efter förslutning. Med anledning av detta har SKB 
genomfört en rad kompletterande studier. Slutsatsen att ett säkert KBS-3-förvar kan uppföras i 
Forsmark kvarstår efter dessa studier. 
  



 1382754 - Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen 

Öppen 2.0 Godkänt 104 (116) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

11 Frågor som rör sådant som inte ingår i sökt 
verksamhet 

I remissyttrandena finns frågor som rör verksamheter som inte ingår i vad SKB ansökt om att få 
genomföra eller som tar upp förutsättningar, förhållanden och aspekter på kärnavfallsfrågan som faller 
utanför ramen för vad ansökan gäller. 
 

11.1 Framtida energisystem, ny kärnkraft 

MKG och Kärnavfallsrådet tar upp frågor om inverkan på ansökan av utvecklingen i framtiden av 
energiförsörjningen i Sverige och Europa och i synnerhet innebörden av att nya kärnkraftverk skulle 
uppföras i Sverige. 
  
Använt bränsle från eventuell ny kärnkraft i Sverige kan enligt SKB inte på ett meningsfullt sätt föras 
in i ansökansunderlaget och bli föremål för prövning. Osäkerheterna om, i så fall när och med vilken 
teknik ny kärnkraft uppförs är alltför stora. Dessutom är det uppskattningsvis först, som tidigast, kring 
år 2060 som bränsle från nya kärnkraftverk skulle bli aktuellt för inkapsling och slutförvaring. Därför 
menar SKB att ny kärnkraft, om den kommer, måste i så fall åtföljas av ett för den specifikt anpassat 
kärnbränsleprogram med en egen process för utveckling, granskning och tillståndsprövning.  
 
Erfarenheterna från ett genomförande av det som nu aktuell ansökan avser kommer säkert att vara till 
stor nytta vid upprättande av ett sådant program, men de nu planerade anläggningarna kan inte 
meningsfullt närmare anpassas eller dimensioneras för annat än de nu aktuella mängderna och typerna 
av bränsle. Vad gäller innebörden av ett eventuellt införande av ny kärnkraft i form av så kallade 
snabba reaktorer, se denna bilaga, avsnitt 11.2.2, Återvinning i nya reaktorer. 
 

11.2 Återvinning av uran och plutonium i det använda kärnbränslet 

En aspekt som tas upp av Oskarshamns kommun, länsstyrelsen i Uppsala län, Kärnavfallsrådet och 
SERO är miljöbalkens krav på att återanvändning, återvinning och annan hushållning med material, 
energi och andra resurser ska främjas. Synpunkterna kopplar framför allt till möjligheterna för och 
innebörden av upparbetning och återcykling av plutonium och uran i så kallat MOX-bränsle för 
utnyttjande i befintliga reaktorer eller på längre sikt eventuellt i nya så kallade snabba reaktorer. En 
annan fråga som tas upp är möjligheten att genom transmutation reducera mängden långlivade 
radionuklider, framför allt aktinider, som måste slutförvaras. 
 
Använt kärnbränsle innehåller cirka 95 procent uran och cirka en procent plutonium. Genom 
upparbetning av det använda bränslet kan uran och plutonium separeras och återanvändas i dagens 
lättvattenreaktorer. Plutoniet återanvänds i så kallat MOX-bränsle (MOX = Mixed oxide, det vill säga 
uran- och plutoniumoxid, där Pu -239 och U-235 ger det fissila innehållet) och uran återanvänds i 
speciella bränsleelement med upparbetat uran. Härigenom kan en del av det teoretiska energiinnehållet 
i använt bränsle tas tillvara. Detta skulle reducera behovet av natururan med cirka 20 procent. För att 
få en avsevärt bättre utnyttjning (50–100 gånger) krävs att uran och plutonium återcyklas i så kallade 
snabba reaktorer (generation IV, Gen IV), vilka ännu inte är kommersiellt tillgängliga. 
 
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med bilaga K:11 (SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade 
metoder än den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0)) där SKB sammanfattar befintligt 
underlag om för- och nackdelar med upparbetning/återvinning i förhållande till den valda inriktningen 
på direktdeponering. Dessutom kompletterar SKB med bilaga K:12 – Uppdatering av rapporten 
Principer, strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), 
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som bland annat innehåller en redovisning av läget för industriell tillämpning och teknikutveckling 
vad gäller upparbetningstekniken och återvinning i olika typer av reaktorer. 
 

11.2.1 Återvinning genom återcykling i befintliga svenska reaktorer 

Upparbetning och återcykling i lättvattenreaktorer tillämpas eller planeras i vissa länders kärn-
kraftsprogram. Totalt har cirka 15 procent av det genererade använda kärnbränslet i världen 
upparbetats. Tekniken är som mest utvecklad i Frankrike, som upparbetat cirka två tredjedelar av sitt 
använda bränsle i nuvarande kärnkraftsprogram. Upparbetning var även aktuellt i början av det 
svenska kärnkraftsprogrammet, men övergavs redan i början av 1980-talet av flera skäl. Upparbetning 
ger en mera komplex bränslecykel med flera anläggningar, mera omfattande transporter och ökade 
utsläpp och hanteringsrisker. Mängden använt kärnbränsle att slutförvara minskar, men å andra sidan 
tillkommer använt MOX-bränsle med högre utbränning och starkare värmeutveckling, liksom nya 
avfallskategorier som förglasat högaktivt avfall och långlivat medelaktivt avfall från upparbetnings-
anläggningen. En viktig politisk invändning mot upparbetning i den svenska diskussionen har också 
varit ökade risker för spridning av kärnvapenmaterial genom att plutonium separeras vid 
upparbetningsanläggningen och hanteras vid transporter och i anläggningar för bränsletillverkning. 
Enligt de flesta bedömningar är också kostnaderna för upparbetning högre än för det av SKB valda 
alternativet med direktdeponering av det använda kärnbränslet. Att nu gå över till upparbetning av det 
använda kärnbränslet skulle innebära långtgående åtaganden (inklusive mellanstatliga avtal) om 
upparbetning utanför Sverige, tillverkning av MOX-bränsle och tillhörande transporter. Något som, 
om det överhuvudtaget är möjligt att realisera, knappast kan införas förrän i slutet av driftperioden för 
befintliga reaktorer. SKB anser det därför inte rimligt att göra någon ytterligare redovisning av ett 
alternativ som innebär radikala förändringar av hela systemet för elproduktion med kärnkraft i 
Sverige. 
 
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med bland annat bilaga K:11 (SKB:s jämförande bedömningar av 
andra studerade metoder än den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0)). I denna 
redovisas översiktligt vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att kunna införa återcykling 
inom ramen för befintligt kärnkraftprogram. En uppskattning ges också av effekterna på resursbehov 
och slutförvaringsbehov. Slutsatserna är att det är mycket osäkert om förutsättningarna överhuvudtaget 
kan uppfyllas och effekten på resursbehovet skulle bli marginellt, medan slutförvaringen blir mer 
komplex eftersom den måste omfatta fler kategorier av högaktivt och långlivat avfall. 
 

11.2.2 Återvinning i nya reaktorer 

Sedan början av kärnkraftsepoken har man studerat hur man ska kunna utnyttja energiråvaran, uran, så 
effektivt som möjligt. I dagens lättvattenreaktorer används endast cirka en procent av uranets potential 
för energialstring, väsentligen motsvarande innehållet av klyvbara nuklider. För att få ett bättre 
utnyttjande krävs andra typer av reaktorer, i första hand så kallade snabba reaktorer som skapar nya 
klyvbara nuklider. Med snabba reaktorer kan man teoretiskt få ut 50–100 gånger mer energi ur uranet. 
Det kräver dock att bränslet upparbetas och återcyklas flera gånger. 
 
Utveckling av snabba reaktorer har pågått sedan slutet av 1940-talet och så sent som under 1970-talet 
planerades att ett stort antal snabba reaktorer och deras tillhörande bränslecykel skulle vara i drift år 
2000. Utvecklingen har dock av olika skäl gått betydligt långsammare än planerat. Den allmänna 
bedömningen är i dag att snabba reaktorer knappast kommer att ge ett omfattande bidrag till 
energiproduktionen förrän någon gång efter 2050. Kärnkraftproduktionen har i stället dominerats av 
lättvattenreaktorer av samma typer som de som används i Sverige. Lättvattenreaktorernas dominans 
beräknas fortsätta under de närmaste decennierna. 
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För att starta ett system som bygger på snabba reaktorer behövs plutonium eller höganrikat uran (cirka 
20 procent anrikning). Det använda bränslet från lättvattenreaktorer innehåller sådant plutonium. En 
fråga man då kan ställa är, om man bör spara det använda bränslet så att man kan utnyttja dess 
potential som energiråvara i framtiden i stället för att deponera det som avfall. Svaret blir beroende 
dels av när materialet blir användbart, det vill säga när snabba reaktorer har introducerats i större 
skala, dels av efterfrågan på materialet vid denna tidpunkt, det vill säga kommer plutonium att vara en 
bristvara eller en överskottsvara vid denna tidpunkt och därefter. Till bilden hör också att de snabba 
reaktorerna, när de väl startats, kommer att generera sitt eget plutonium, de är så kallade bridreaktorer. 
Plutonium från andra reaktorer behövs endast för de första årens drift. Snabba reaktorer kräver vidare 
en väl utvecklad bränslecykel med upparbetning och bränsletillverkning. Denna utveckling bedöms 
också ta tid. Upparbetning av lättvattenreaktorbränsle sker i dag rutinmässigt, men upparbetning av 
snabbreaktorbränsle ställer högre krav. Utvecklingsarbete pågår dels av den konventionella PUREX-
processen och varianter av denna, dels av så kallad torr elektrokemisk upparbetning (pyroprocessing). 
Mindre mängder snabbreaktorbränsle kan upparbetas i befintliga anläggningar, men en introduktion av 
snabba reaktorer i större skala kommer att kräva nya upparbetningsanläggningar. Även vad gäller 
bränsleutformning och val av kapslingsmaterial samt bränsletillverkning krävs ytterligare utveckling. 
Bränslet ska klara stora påfrestningar med höga utbränningar (250 GWd/kgU, mot dagens cirka 60 
GWd/kgU). Det ska dessutom innehålla cirka 25 procent plutonium. För de tidigaste snabba 
reaktorerna kommer oxidbränsle med en blandning av uran och plutonium (så kallat MOX-bränsle) att 
användas. Här kan man dra nytta av erfarenheterna från tillverkning och användning av MOX-bränsle 
i lättvattenreaktorer. På längre sikt studeras även användning av metalliskt bränsle och bränsle med 
U/Pu-nitrid och U/Pu-karbid. Även om vissa tester gjorts med dessa typer av bränsle är erfarenheterna 
mycket begränsade. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att utvecklingsarbete på snabba reaktorer och deras 
bränslecykel pågår intensivt i några länder i världen. Den optimistiska bedömningen i dessa program 
är att snabba reaktorer kan få en betydelse för kärnkraftprogrammen och urananvändningen i dessa 
länder omkring år 2050. För resten av världen torde en sådan utveckling ligga åtminstone ytterligare 
något tiotal år bort. En förutsättning för att dessa prognoser ska slå in är att man kan visa på en god 
säkerhet och ekonomi för snabba reaktorer. Ekonomin är kopplad till det framtida uranpriset, men 
också till bygg- och driftkostnaden för reaktorsystemen och reaktorernas tillgänglighet. 
 
Hur påverkas hanteringen av svenskt använt bränsle av denna utveckling? Vid en första anblick kan 
det tyckas naturligt att fortsätta lagra bränslet för att senare kunna upparbeta det och tillgodogöra sig 
uran och plutonium i bränslet. I realiteten innebär det att Sverige måste planera för en långsiktig 
användning av kärnkraften med en introduktion av snabba reaktorer en bit in på 2050-talet som kan 
använda uranet och plutoniet. Det kommer knappast finnas en världsmarknad för försäljning av dessa 
material. De länder som satsar på en utbyggnad av snabba reaktorer kommer att ha genererat 
tillräckligt med plutonium i sina egna reaktorer för att starta sina snabba reaktorer. För de första årens 
drift av en snabb reaktor krävs en plutoniummängd motsvarande vad som genererats under 50 års drift 
av en lättvattenreaktor. Därefter kan reaktorn drivas med självgenererat plutonium och utarmat uran 
från anrikningsprocessen, som finns i stora kvantiteter i dessa länder. 
 
En introduktion av snabba reaktorer i Sverige skulle optimistiskt räknat kunna tänkas ske successivt 
från år 2060. Med ett fortsatt kärnkraftsystem på dagens nivå, cirka 10 GWe, skulle vid denna tidpunkt 
cirka 20 000 ton använt bränsle från cirka 80 års drift av tio reaktorer på 1 000 MWe ha genererats. 
Plutoniet i det skulle räcka till att starta cirka 15 snabba reaktorer på en gång. För varje ytterligare 
tioårsperiod bildas plutonium som räcker till att starta två nya snabba reaktorer. Ett scenario med en så 
snabb introduktion av snabba reaktorer i Sverige är inte realistisk då de kommer att introduceras i 
konkurrens med etablerade lättvattenreaktorer. Det kommer därför att finnas ett överflöd av använt 
bränsle som kommer att behöva slutförvaras. 
 
I ett skede då Sverige skulle ha en omfattande andel av snabba reaktorer skulle det även bli aktuellt att 
bygga en upparbetningsanläggning och en anläggning för tillverkning av snabbreaktorbränsle i 
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Sverige. För en effektiv användning av snabba reaktorer krävs att omloppstiden utanför reaktorn 
begränsas till några år. Mängden transporter av material som är känsligt ur vapenspridningssynpunkt 
skulle därigenom också kunna hållas nere. Alternativt skulle Sverige bli beroende av upparbetning och 
bränsletillverkning i ett annat land, vilket förutsätter att en marknad kommer att finnas. Detta är troligt 
om snabba reaktorer används i stor omfattning i världen, men knappast i ett övergångsskede. 
 
Med detta scenario skulle två parallella spår utvecklas i Sverige, lagring av en del använt bränsle för 
senare användning i snabba reaktorer och deponering av resterande mängd använt bränsle som avfall i 
ett slutförvar. Detta skulle ha fördelen att arbetet med slutförvaring av använt bränsle har påbörjats och 
tekniken finns tillgänglig, även för det fall att snabba reaktorer inte utvecklas i förväntad takt och allt 
använt bränsle därmed behöver deponeras. Hur mycket bränsle som ska sparas behöver inte 
bestämmas förrän ganska sent, med hänsyn till att plutoniet i tillkommande använt bränsle från tio 
reaktorer under en tioårsperiod räcker för att starta två nya snabba reaktorer. Det råder således stora 
osäkerheter, även i de mest avancerade ländernas program och ännu mera så för Sverige, om och i så 
fall när snabba reaktorer kommer att spela en roll för energiförsörjningen och hushållningen med 
uranråvaran. Vid ett eventuellt framtida beslut om en långsiktig satsning i Sverige på avancerad 
kärnkraft kommer det att finnas ett överskott av plutonium för att starta nya reaktorer i befintligt 
använt bränsle. En stor del av det använda bränslet kommer därför även fortsättningsvis att ses som ett 
avfall som behöver slutförvaras. Utvecklingen av snabba reaktorer är därför ingen orsak till att 
fördröja arbetet med slutförvaring av svenskt använt bränsle. 
 
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med bland annat bilaga K:12 – Uppdatering av rapporten Principer, 
strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20). Ytterligare 
bakgrund finns i rapporten Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för 
hantering av använt bränsle (SKB P-13-33). 
 

11.2.3 Reducering av avfallsmängderna genom transmutation 

Transmutation innebär att långlivade radionuklider i det använda bränslet, främst americium och 
curium, separeras i en upparbetningsanläggning för tillverkning av nytt bränsle som återförs i reaktorer 
där nukliderna klyvs (”förbränns”) till mer kortlivade fissionsprodukter. Teoretiskt skulle detta kunna 
leda till en radikal minskning av det återstående avfallets långlivade radiotoxicitet samt dess 
värmeutveckling. En förutsättning för transmutation är tillgång till avancerade upparbetnings-
anläggningar och snabba reaktorer. Transmutationstekniken befinner sig ännu på forsknings- och 
utvecklingsstadiet. Det bör också noteras att de ämnen som kan transmuteras inte ger upphov till 
nämnvärda doser i säkerhetsanalysen för ett slutförvar, trots att de har högst radiotoxicitet. Detta beror 
på att de har mycket låg löslighet och rörlighet i djupa grundvatten. 
 
En ny generation kärnkraft byggd på de avancerade system som studeras ger delvis en annan 
uppsättning avfallstyper vad gäller nuklidinnehåll, termisk utveckling och radiotoxicitet, men behovet 
av långsiktigt säker geologisk slutförvaring kvarstår. Använt bränsle från dessa reaktorer är minst lika 
långlivat som bränslet från dagens reaktorer så för att, om möjligt, komma ned i mängden långlivade 
radionuklider och därmed kraven på förvaringstider måste allt bränsle upparbetas och de långlivade 
elementen återföras i nytt bränsle i led efter led. Det ställer stora krav på minimering av förlusterna av 
långlivade nuklider till sekundärt medelaktivt avfall i varje steg i bränslecykeln. Återcykling av 
plutonium i flera steg och separation av aktiniderna återstår att visa i teknisk och industriell skala. En 
allmän bedömning är att i synnerhet separation och efterföljande hantering av curium innebär så 
besvärliga strålskyddsproblem – på grund av höga nivåer av bland annat neutronstrålning – att det inte 
är realistiskt att genomföra i större skala. Ytterligare en aspekt är att vid en avveckling av ett sådant 
avancerat reaktorsystem måste det bränsle som finns i sluthärdarna antingen slutförvaras i befintligt 
skick eller så måste man bygga särskilda förbränningsreaktorer som på sikt till en del kan minska 
mängden långlivade element som blir kvar för slutförvaring. Allt detta innebär att den reduktion av 
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avfallsmängder och förvaringstider som det i praktiken skulle gå att uppnå, ligger långt under den 
teoretiskt beräknade. Vidare är införande av ett sådant system en lång och komplex process som 
tidigast kan ske i de mest avancerade länderna något decennium efter det att de snabba reaktorerna 
tagits i drift. Därefter tar det 50–100 år innan systemet i praktiken kommer i jämvikt och ytterligare 
samma tidsrymd vid en eventuell avveckling av ett sådant system, om man inte vill direktdeponera 
bränslet i reaktorernas sluthärdar. Det innebär att en satsning på transmutation av använt kärnbränsle 
kräver en mycket långsiktig och uthållig satsning på avancerad kärnkraft i sekelskala. 
 
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med bland annat bilaga K:12 – Uppdatering av rapporten Principer, 
strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20). Denna 
innehåller en aktuell redovisning av utvecklingsläget för separation/transmutation. 
 

11.3 Andra metoder för slutförvaring 

Flera remissinstanser tar upp SKB:s metodval och alternativ till detta. Det gäller utgångspunkterna för 
SKB:s val såväl som krav på att andra metoder borde väljas, utvecklas eller utredas närmare.  
 
SKB vill i sammanhanget framföra att en central aspekt gäller innebörden av ansvaret för att lösa 
slutförvarsfrågan på ett säkert sätt. Med ansvaret måste följa såväl skyldigheten att ta fram ett förslag i 
en ansökan och rättigheten att få just det förslaget prövat mot gällande miljö- och säkerhetskrav. 
Vidare är det viktigt att det är tydligt vad som krävs för att, när slutförvaringsarbetet genomförts, 
ansvaret kan anses vara fullt ut uppfyllt. På den punkten följer, enligt SKB, av internationella 
överenskommelser och standards och svenska myndighetsföreskrifter att det färdiga förslutna 
slutförvaret ska vara passivt säkert, det vill säga det ska inte för sin säkerhet vara beroende av aktivt 
underhåll, monitering eller övervakning.  
 
Utgångspunkterna för SKB:s val av sätt för att slutförvara kärnavfallet framgår av kapitel 2 i MKB:n 
(Ändamålet med slutförvarssystemet) med hänvisningar till de lagar och konventioner som ligger till 
grund för inom vilka ramar och med uppfyllande av vilka krav valet av strategi och metod måste ske.  
 
SKB har i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 4.4, MKB:n som 
beslutsunderlag redovisat sin syn på MKB:ns omfattning och innehåll. SKB uppfattar att de 
kompletteringar som efterfrågas rörande metodval ligger vid sidan av vad en MKB ska innehålla enligt 
6 kap 7 § miljöbalken. Efterfrågat underlag för SKB:s val av slutförvaringsmetod finns dock redovisat 
i ansökan och avsnitt 11.3.1 i denna bilaga innehåller ytterligare kommentarer rörande konceptet djupa 
borrhål. 
 
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med bland annat bilaga K:11 (SKB:s jämförande bedömningar av 
andra studerade metoder än den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0)). I denna ger SKB 
en samlad överblick av skälen för att, vid en jämförelse med andra metoder, välja den metod som 
ansökan avser. Dessutom kompletterar SKB med bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, 
strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20). 
 
 

11.3.1 Djupa borrhål  

Flera remissinstanser anser att SKB ska närmare redovisa, ytterligare utreda eller till och med utveckla 
alternativet djupa borrhål. SKB:s ståndpunkt är att ansökan innehåller det underlag som krävs i denna 
fråga. 
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SKB har ett ansvar kopplat till bestämmelserna i kärntekniklagen §12 att studera och följa 
utvecklingen av andra metoder än KBS-3-metoden – inklusive djupa borrhål, och redovisar detta 
arbete i Fud-programmen. SKB har vid några tillfällen dessutom jämfört andra metoder med KBS-3-
metoden. Dessa jämförelser har visat att ingen av de andra metoderna – inklusive djupa borrhål, skulle 
vara mer lämplig än KBS-3-metoden. 
 
Jämfört med KBS-3 är djupa borrhål ett helt annat koncept för att åstadkomma geologisk förvaring. 
Därmed är inte djupa borrhål någon alternativ utformning till den sökta metoden, KBS-3. SKB har valt 
att i föreliggande ansökan enligt miljöbalken redovisa det underlag och de överväganden som lett fram 
till beslutet att förorda och gå vidare med ett slutförvarssystem enligt KBS-3-metoden. 
Ansökansbilagan MV – Metodval – utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt 
kärnbränsle, ger en samlad och utförlig redovisning i ämnet. I denna konstateras bland annat att ett 
slutförvar enligt KBS-3-metoden kan, till skillnad mot alternativet djupa borrhål, uppföras, drivas och 
förslutas på ett i alla led kontrollerat och verifierbart sätt. Vidare noteras att konceptet djupa borrhål 
inte är tillgängligt som ett tekniskt utvecklat system. 
 
Sedan tillståndsansökningarna lämnades in i mars 2011, har rapporter från studier av förutsättningarna 
för slutförvaring i djupa borrhål i olika avseenden, framförallt från USA, publicerats. De innehåller 
dock inget som i ett helhetsperspektiv på något avgörande sätt förändrar synen på förutsättningarna 
eller SKB:s bedömning. SKB har för avsikt att inom ramen för Fud-programmen även fortsättningsvis 
publicera kompletterande underlag kring djupa borrhål samt referenser till utredningar och rapporter 
av relevans som genomförts och publicerats av andra aktörer. 
 
Anpassning till senare års teknik- och kunskapsutveckling  

Synpunkter har framförts att SKB:s redovisning förefaller bygga på kunskap och teknik som var 
tillgänglig vid tidigare sammanställningar och att jämförelsen mellan KBS-3-metoden och deponering 
i djupa borrhål därför behöver uppdateras mot bakgrund av senare års teknik- och kunskapsutveckling.  
 
SKB har under lång tid engagerat sig i studier av alternativa metoder för slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle. Denna process beskrivs i avsnitt 2.3 i Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB R-10-12) som är en referens till bilaga MV. Där 
beskrivs även hanteringen av metodvalsfrågan i de olika Fud-programmen. När arbetet med att ta fram 
rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB R-10-13) – som också är en referens till bilaga MV – 
initierades var den utformning av deponering i djupa borrhål som togs fram i PASS-projektet (Projekt 
AlternativStudier Slutförvar, SKB-TR-93-04) den enda tillgängliga utformningen som var tillräckligt 
genomarbetad för att kunna utgöra underlag för en metodjämförelse. SKB är medvetet om att Sandia 
National Laboratories (SNL), i kölvattnet av att Yucca Mountain projektet avbröts, engagerat sig i en 
utveckling av koncept för deponering i djupa borrhål11. 
 
Eftersom SNL:s utveckling då fortfarande befann sig på ett tidigt stadium, såg SKB ingen anledning 
att byta inriktning på den metodjämförelse som redan hade påbörjats. 
 
SNL:s koncept bygger på deponering i smalare kapslar än SKB:s tidigare koncept. Det föreslagna 
deponeringsdjupet är större (3–5 kilometer) än vad SKB tidigare antagit. I SNL:s koncept antas vidare 
att 40 kapslar kopplas ihop till cirka 200 meter långa kapseltåg som sänks ner i borrhålet. Mellan dessa 
kapseltåg gjuts betongpluggar som är avsedda att bära lasten av ovanliggande kapslar. De smalare 
kapslarna rymmer färre bränsleelement (två BWR alternativt ett PWR-element) än de kapslar som togs 

                                                      
11 Se till exempel: 
Brady P V, Arnold B W, Freeze G A, Swift P N, Bauer S J, Kanney J L, Rechard R P och Stein J S, 2009. Deep Borehole 
Disposal of High-Level Radioactive Waste. Sandia National Laboratories, New Mexico, US. 
Arnold B W, Brady P V, Bauer S J, Herrick C, Pye S och Finger J, 2011. Reference Design and Operations for Deep 
Borehole Disposal of High-Level Radionuclide Waste. Sandia Report, SAND2011-6749. 
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fram i PASS-projektet (fyra BWR alternativt ett PWR-element). Genom ihopkopplingen av 
kapseltågen kan 400 kapslar deponeras i en två kilometer lång deponeringszon, istället för de 300 
kapslar som ryms i hål av SKB:s skisserade tidigare utformning. Sammantaget innebär detta att det 
krävs cirka 80 deponeringshål för att rymma det använda bränslet från det svenska kärnkrafts-
programmet med SNL:s anläggningsutformning mot cirka 60 hål med utformningen från PASS-
projektet. 
 
Då det förefaller finnas en samsyn om att borrning i kristallint berg ner till 4–5 kilometer bör kunna 
genomföras med standarddimensionen12 44,5 centimeter (17,5”), medan den i PASS-studien 
föreslagna borrhålsdimensionen (80 centimeter) förefaller mindre realistisk, har SKB beslutat att 
basera sina analyser på det av SNL föreslagna konceptet. SKB vill dock framhålla att det av SNL 
beskrivna konceptet är just ett koncept och att mycket utvecklings- och analysarbete kvarstår innan 
man kan avgöra hur applicerbart konceptet skulle vara i praktiken. 
 
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med bland annat bilaga K:13 – Uppdatering av rapporten Jämförelse 
mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en uppdatering av rapporten R-10-13. Uppdateringen bygger på 
det ovan nämnda av SNL föreslagna konceptet. 
 
SKB kompletterar även bilaga MV med bilaga K:11 (SKB:s jämförande bedömningar av andra 
studerade metoder än den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0)). I denna sammanfattas 
SKB:s bedömning av konceptet djupa borrhål, med angivande av för- och nackdelar i förhållande till 
den valda KBS-3-metoden. 
 
Optimering av anläggningsutformning 

SSM anger att SKB:s redovisning av deponering i djupa borrhål brister vad avser optimeringen av 
anläggningsutformningen, till exempel med avseende på kapselutformning, deponeringsdjup och 
minimiavstånd mellan borrhålen. SKB:s syn på dessa frågeställningar redovisas nedan. 
 
Kapselutformning 

I jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle (SKB R-10-13) framförs den allmänna synpunkten att den aggressiva miljön på de 
djup som är aktuella gör det osäkert om det skulle gå att hitta kapselmaterial som skulle kunna ge 
långa inneslutningstider. Bakgrunden till detta är att på det aktuella djupet råder en förhöjd temperatur 
(50–80 ºC), ett förhöjt tryck (hydrostatiskt tryck 30–50 MPa) och en hög salthalt (>100 gram per liter). 
SSM har angett att man anser att denna slutsats behöver underbyggas bättre. 
 
Vid utformningen av en kapsel för slutförvaring av använt kärnbränsle är givetvis kapselmaterialets 
korrosionsbeständighet av central betydelse. Andra faktorer av central betydelse är kapselmaterialets 
bearbetbarhet liksom kapselns förmåga att motstå mekaniska krafter i samband med hantering och 
deponering samt förmågan att motstå det externa hydrostatiska trycket efter deponering. I det av SNL 
föreslagna konceptet begränsar borrhålets dimension korrosionsbarriärens dimensioner och den 
mekaniska hållfastheten. 
 
Den kapsel som avses komma till användning i ett KBS-3-förvar har utvecklats under flera decennier i 
internationellt samarbete och ett särskilt kapsellaboratorium har byggts upp för att testa tillverk-
ningsmetoder. Kapseln bedöms förbli tät under mycket lång tid (storleksordningen en miljon år) efter 
att den har deponerats. 

                                                      
12 Beswick J, 2008. Status of technology for deep borehole disposal. NDA contract no. 01185, EPS International. Nuclear 
Decommissioning Authority, Storbritannien.  
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Vid deponering i djupa borrhål är den kemiska och fysikaliska miljön mer aggressiv än i ett KBS-3-
förvar. Vidare kan kapseln förväntas vara sämre skyddad av närzonen än i ett KBS-3-förvar, varför 
kapseln måste antas bli exponerad för den aggressiva miljön. Som redovisas i R-10-13 (avsnitt 2.2) har 
ett flertal kapselutformningar diskuterats i tidigare studier. I SNL:s arbeten har kapseln antagits 
konstrueras av standardfoderrör i kolstål.  
 
Inom det brittiska programmet har en jämförelse av korrosionsegenskaperna hos kolstål, koppar, 
rostfritt stål, titanlegeringar och nickellegeringar för några olika slutförvarsmiljöer med olika salthalter 
och buffertmaterial gjorts 13. Man konstaterar att samtliga material har för- och nackdelar i de olika 
miljöerna. Mikrobiell aktivitet anses vara till nackdel för korrosionsmotståndet hos kapslar av koppar 
och kolstål och kopparkapslar bör inte användas om sulfid förekommer. Man har inte identifierat 
några särskilda kritiska faktorer för titan- och nickellegeringar, men konstaterar att det finns 
kvarstående frågeställningar om korrosionsbeständigheten hos legeringar vars korrosionsmotstånd är 
beroende av passivering. SKB vidhåller mot denna bakgrund att det förefaller svårt att hitta ett 
kapselmaterial som med säkerhet kan förväntas ha en livslängd i den miljö som kan förväntas råda vid 
deponering i djupa borrhål som är i samma storleksordning som den livslängd som förväntas för en 
KBS-3-kapsel i ett KBS-3-förvar. 
 
Deponeringsdjup 

SKB har i tidigare studier utgått från det koncept som togs fram inom PASS-studien (TR-93-04). När 
PASS-studien togs fram fanns det endast mycket begränsade data om grundvattenkemin på större 
djup. De indikationer man hade tydde på att ett deponeringsdjup på två kilometer skulle innebära att 
grundvattenrörelserna runt det deponerade bränslet skulle vara mycket långsamma och att därför 
isoleringseffekten skulle vara tillräcklig.  
 
Det fanns vid tidpunkten för PASS-studien en medvetenhet om att borrningen av hål med 80 
centimeters diameter ner till fyra kilometers djup skulle innebära väsentliga tekniska utmaningar. 
Större djup bedömdes knappast ligga inom rimligheternas ram ens med omfattande teknikutveckling. 
De erfarenheter som då fanns tydde också på att det var svårt att bibehålla rakheten på borrhål med 
större djup än några kilometer. Det senare är väsentligt då det är SKB:s bestämda uppfattning att 
borrhål som ska användas för deponering av använt kärnbränsle, för att i görligaste mån undvika 
komplikationer vid anläggande, deponering och förslutning, måste vara vertikala och raka med endast 
små avvikelser. 
 
SKB är väl medvetet om att det i dagsläget betraktas som rimligt att kunna borra sådana raka och 
vertikala hål ner till fem kilometer djup i kristallint berg14 om håldiametern är mindre än cirka en 
halvmeter. Då en ökning av det minsta deponeringsdjupet från två till tre kilometer rimligen ökar 
säkerhetsmarginalen mot störningar från framtida nedisningar och andra ytligare processer, har SKB 
beslutat att basera sina analyser på SNL:s koncept även vad beträffar deponeringsdjupen, det vill säga 
med en deponeringszon mellan tre och fem kilometers djup. 
 
Minimiavstånd mellan borrhålen 

Som nämnts ovan visade erfarenheterna från djupa borrhål vid tiden för PASS-studien att man vid 
flera kilometers borrdjup riskerade väsentliga avvikelser från lodlinjen. För att skapa en säkerhets-
marginal mot att de deponerade kapslarna skulle hamna alltför nära varandra antog man då ett 
minimiavstånd mellan borrhålen på 500 meter. Under den tid när jämförelsen mellan KBS-3-metoden 

                                                      
13 King F, Watson S, 2010. Review of the corrosion resistance of selected metals as canister materials for UK spent fuel 
and/or HLW, QRS-138J-1, Quintessa Ltd. for NDA, Cumbria, Storbritannien.  
King F, Padovani C, 2011. Review of the corrosion performance f selected canister materials for disposal of UK HLW and/or 
spent fuel. Corrosion Engineering, Science and Technology, 46, 2 (2011). 
14 Beswick J, 2008. Status of technology for deep borehole disposal. NDA contract no. 01185, EPS International. Nuclear 
Decommissioning Authority, Storbritannien. 
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och deponering i djupa borrhål pågick, blev det alltmer tydligt att borrningsbranschen ansåg sig kunna 
styra borrningen så att avvikelserna från lodlinjen blev mycket små. SKB ansåg då inte att det vid den 
tidpunkten var befogat att göra om genomförda beräkningar och analyser, utan insatsen begränsades 
till att kommentera frågan i R-10-13. 
 
SKB har initierat nya modellberäkningar av termiskt drivet grundvattenflöde vid deponering i djupa 
borrhål. Denna studie bygger i sin helhet på den förvarsutformning som SNL har föreslagit. SKB har 
dock inte anammat SNL:s idé att konsolidera bränslet och förvara bränslestavarna tätpackat i 
kapslarna. SKB anser att demontering av cirka 30 000 bränsleelement (i storleksordningen tre miljoner 
bränslestavar) skulle medföra alltför stora risker för missöden och personalexponering för att kunna 
motiveras. Således antas kapslarna innehålla två BWR-element alternativt ett PWR-element. 
Avståndet mellan borrhålen har varierats ner till 50 meter. Preliminära resultat tyder på att temperatur-
påverkan på berget mellan borrhålen kan förväntas bli marginell om hålens inbördes avstånd är 100 
meter eller mer. 
 
Karakterisering av berggrund och grundvatten och förutsägelser av utvecklingen på stora djup 

De studier som ligger till grund för beskrivningen av deponering i djupa borrhål i ansökningshand-
lingarna bygger på sammanställningar av geovetenskapliga data som initierats av SKB (Very Deep 
hole concept: Geoscientific appraisal of conditions at great depth (SKB TR 98-05) och Recent 
geoscientific information relating to deep crustal studies (SKB R-04-09)).Vid uppdateringen av R-04-
09 var det känt att ett borrhål var borrat ner till cirka 2 500 meters djup i närheten av Outokumpu i 
östra Finland. Data därifrån kunde dock av tidsskäl inte tas med i rapporten.  
 
SKB har nu påbörjat en sammanställning av information som tillkommit efter publiceringen av den 
senaste rapporten. Denna sammanställning kommer att omfatta information från hålet i Outokumpu 
samt från flera hål som borrats för anläggning av geotermiska energianläggningar i kristallint berg i 
Sverige (Lund), Frankrike (Soultz) och Schweiz (Basel). I Tyskland finns därutöver ett antal geoter-
miska anläggningar med djupa borrhål. Dessa är dock borrade i sedimentära bergarter och är därför av 
begränsad relevans för utvärdering av förutsättningar för deponering i djupa borrhål i Sverige. 
 
Om Sverige skulle utveckla ett slutförvarskoncept för deponering av använt kärnbränsle i djupa 
borrhål, så utgör den Fennoskandiska urbergsskölden den enda troliga berggrunden för en förlägg-
ningsplats. Det kan noteras att mängden tillgänglig geovetenskaplig information från djupt liggande 
kristallint berg är mycket begränsad och att de konceptuella modeller för berget och grundvattnet som 
använts i samband med tidigare studier alla har byggt på observationer i ett fåtal borrhål med stor 
geografisk spridning. Flera av dessa borrhål, till exempel de i Schweiz och Frankrike, är borrade i 
berggrund som torde vara opåverkad av de klimatförhållanden med bland annat återkommande 
nedisningar som historiskt har förekommit inom det Fennoskandiska området.  
 
I den påbörjade sammanställningen av geovetenskaplig information ingår ett svenskt och ett finskt 
borrhål som inte tidigare har utvärderats, ett geotermiskt borrhål vid Lund och ett geovetenskapligt 
borrhål vid Outokumpu i Finland. Lundahålet är inte beläget inom den Fennoskandiska urbergs-
skölden och det kristallina berget överlagras av närmare två kilometer sedimentära bergarter. Större 
delen av Outokumpuhålet är borrat genom glimmerskiffer som är en metamorfiserad sedimentbergart 
som sannolikt är äldre den Fennoskandiska urbergsskölden. Kunskapen om bergrund och grundvatten 
på flera kilometers djup baseras således på data från ett fåtal borrhål och de konceptuella modeller som 
tagits fram måste anses vara behäftade med stora osäkerheter. 
 
Slutsatsen av detta är att de i tidigare studier antagna konceptuella beskrivningarna av berg och 
grundvatten på stora djup i aktuella geologiska omgivningar bygger på information vars relevans för 
utvärderingen av förutsättningar för deponering i djupa borrhål i dag är okänd. Eftersom kapseln och 
dess närzon kan förväntas lämna endast ett mycket begränsat skydd är bergets och grundvattnets 
egenskaper helt centrala för den långsiktiga säkerheten vid deponering i djupa borrhål. SKB ser inte att 
motiv finns för att genomföra de undersökningar av förhållandena på stora djup i relevant geologi som 
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skulle behövas som underlag för att göra fördjupade analyser av deponering i djupa borrhål 
meningsfyllda. 
 
Barriärer och barriärfunktioner samt förutsättningar för radionuklidtransport  

SSM anger att det i en jämförande utvärdering mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål 
behöver ingå en fördjupad analys av barriärer och barriärfunktioner för respektive slutförvarsmetod 
samt en bedömning av det funktionsmässiga oberoendet mellan barriärfunktionerna. SSM anger vidare 
att SKB behöver redovisa förutsättningarna för radionuklidtransport från stora djup till markytan med 
beaktande av densitetsskillnader för grundvatten på olika djup, framtida glaciationer och jordskalv. 
 
SKB tolkar SSM:s ståndpunkt så att en konceptuell modell för barriärfunktioner och spridningsförlopp 
efterfrågas för de båda slutförvarstyperna. Sådana beskrivningar framgår av kapitel 6 i R-10-13. Som 
ovan nämnts har SKB därutöver påbörjat en aktualisering av det geovetenskapliga underlaget för stora 
djup i kristallint berg, kompletterande beräkningar av termiskt driven grundvattenströmning och 
framtagning av en konceptuell modell för gasbildning och gastransport vid deponering i djupa borrhål.  
 
Fysiskt skydd, kärnämneskontroll och framtida markanvändningsrestriktioner 

Fysiskt skydd vid kärntekniska anläggningar styrs av SSM:s föreskrift om fysiskt skydd15. Enligt dessa 
föreskrifter ska kärnämne eller kärnavfall hanteras, bearbetas lagras eller slutförvaras inom skyddat 
område. Kärnämne som enligt konventionen om fysiskt skydd av kärnämne16 hänförs till skyddsklass 
två eller tre får under vissa förutsättningar temporärt lagras inom bevakat område. Med skyddat 
område avses de byggnader eller delar av byggnader som innehåller utrustning för anläggningens 
säkra drift eller i vilka kärnämne eller kärnavfall hanteras bearbetas, lagras eller slutförvaras, medan 
det med bevakat område avses det område som omger en anläggning och avgränsas av ett områdes-
skydd. Det är SKB:s uppfattning att ett slutförvar enligt KBS-3-metoden enligt detta regelverk kan 
utgöra en sammanhållen kärnteknisk anläggning med ett bevakat område, och att byggnader inom 
detta område inklusive undermarksdelen där kärnavfall hanteras och lagras kan utgöra skyddat 
område. 
 
Vid deponering i djupa borrhål kommer den kärntekniska verksamheten att vara utspridd på ett flertal 
deponeringsplatser som var och en kommer att betraktas som en kärnteknisk anläggning. Det uppstår 
då ett behov att enligt gällande regelverk upprätta såväl ett bevakat område som ett skyddat område. 
Antalet sådana kärntekniska anläggningar blir beroende av hur många deponeringshål som kan 
anläggas inom varje bevakat område. 
 
Genom att Sverige har skrivit under icke-spridningsavtalet och är medlem av Europeiska Unionen har 
Sverige godtagit att svenskt kärnämne får inspekteras av IAEA och av Euratom. En expertgrupp inom 
IAEA kallad ASTOR (Application of Safeguards to Repositories) arbetar sedan år 2005 med att stödja 
utvecklingen av ett system för kärnämneskontroll för slutförvar och tillämpningen av system på 
specifika anläggningar 17. SKB deltar i arbetet inom ASTOR-gruppen. SKB ser svårigheter att i dag 
definiera skillnader mellan de olika metoderna vad avser förutsättningarna för kärnämneskontroll. 
SKB anser att det finns förutsättningar att bygga slutförvar enligt båda koncepten utan väsentliga 
restriktioner på den framtida markanvändningen. 
 

                                                      
15 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar, SSMFS 2008-12. 
16 Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1985:24. 
17 Technological Implications of International Safeguards for Geological Disposal of Spent Fuel and Radioactive Waste, 
IAEA Nuclear Energy Series No. NW-T-1.21 (2010), International Atomic Energy Agency, Vienna. 
The Back-End of the Nuclear Fuel Cycle in Sweden Considerations for safeguards and data handling, SSM Rapport 2011:02, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna. 
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Status av referenserna R-10-12 och R-10-13 

Referenserna Principer, strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle 
(SKB R-10-12) och Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB R-10-13) till metodvalsrapporten är framtagna av en av 
SKB:s konsulter. Det framgår av gällande branschavtal att en konsult alltid är ansvarig för den 
rådgivning han ger. SKB har som policy att alltid införa en ”disclaimer” i konsultrapporter för att 
betona att rapporten beskriver konsultens slutsatser och rådgivning. SKB har sedan för ansökan 
sammanfattat de huvudsakliga slutsatserna i den metodvalsrapport som ingår i ansöknings-
handlingarna och till vilken rapporterna R-10-12 och R-10-13 utgör referenser. I det aktuella fallet har 
inte SKB tagit avstånd från några specifika slutsatser i de aktuella rapporterna.  
 
Rapporten R-10-13 togs fram år 2010. En övergripande slutsats i rapporten är att det inte finns något 
som pekar på att deponering i djupa borrhål skulle leda till en säkrare slutförvaring av det använda 
kärnbränslet än vad KBS-3-metoden ger. Vidare konstateras att KBS-3-metoden ger ett slutligt 
omhändertagande av det använda kärnbränslet som är i alla led kontrollerbart och verifierbart, medan 
denna kontrollerbarhet och verifierbarhet i flera avseenden saknas vid deponering i djupa borrhål. 
SKB gör fortfarande denna bedömning. 
 

11.4 Andra metoder för mellanlagring 

Milkas, Oss och SERO uttrycker önskemål om att också andra metoder för mellanlagring av bränsle 
bör redovisas, till exempel den teknik för torrlagring i behållare som används i många länder. De 
metoder som tas upp är DRD (Dry Rock Deposit) och HOSS (Hardened On Site Storage). 
 
Övervakad lagring kan delas in i våt lagring respektive torr lagring. Vid våt lagring sker 
strålskärmning och kylning med hjälp av vatten. Vid torr lagring svarar lagringsbehållaren eller 
lagringsutrymmet för strålskärmning och kylning. Den vardagliga driften är enklare vid torr lagring än 
vid våt, men i båda fallen finns ett behov av övervakning. Clab har nu varit i drift i drygt 25 år och är 
ett utmärkt exempel på att övervakad våt lagring kan bedrivas på ett säkert sätt. Drifttiden för Clab har 
utretts. Slutsatserna är att det är möjligt att förlänga mellanlagringen cirka 100 år utan större problem, 
samt att en förlängning upp till 200 år är möjlig, men kräver större insatser.  
 
SKB menar att eftersom inte andra metoder för mellanlagring kan uppfylla kraven på slutförvar så är 
den redovisning som finns i ansökan av nollalternativet tillräcklig. Mellanlaget Clab drivs med 
erforderliga tillstånd från bland annat SSM, som också utövar tillsyn av säkerheten. SKB bedriver 
också ett löpande förbättringsarbete på anläggningen och vid behov, till exempel som resultat av de så 
kallade stresstesterna som uppföljning av Fukushimakatastrofen, genomförs åtgärder för att 
upprätthålla eller stärka dess säkerhet.  
 
SKB utgår i sitt arbete och i metodvalet från de krav och den vägledning som ges i lagar samt 
föreskrifter och allmänna råd från ansvariga myndigheter. Grunden är kärntekniklagen, där anges 
bland annat (10 § 2 stycket) att reaktorägarna är skyldiga ”… att på ett säkert sätt hantera och 
slutförvara i verksamheten uppkommet kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte används 
på nytt.”  
 
Bara av detta följer, som SKB ser det, att förvarsutformningar som kräver löpande underhåll och/eller 
skötsel för att bibehålla säkerheten inte kan anses uppfylla det krav som ställs. Detta framgår 
ytterligare av SSM:s föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och 
kärnavfall (SSMFS 2008:21). I föreskrifternas 2 § anges att ”Säkerheten efter förslutning av ett 
slutförvar ska upprätthållas genom ett system av passiva barriärer.” De allmänna råden till 1 § i dessa 
föreskrifter ger följande precisering av när kravet på slutförvaring kan anses uppfyllt: 
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Enligt 14 § kärntekniklagen kvarstår skyldigheterna för tillståndsinnehavare att på ett säkert 
sätt slutförvara kärnavfallet och kärnämnet till dess de fullgjorts. I enlighet med 16 § 
kärntekniklagen är det SSM:s som avgör om dessa skyldigheter är fullgjorda. I fråga om ett 
slutförvar kan detta ske efter det att SSM godkänt förslutningen av slutförvaret. I och med att 
SSM konstaterat att en tillståndsinnehavaren har uppfyllt sina skyldigheter, upphör också 
skyldigheten att följa bestämmelserna i dessa föreskrifter för slutförvaret. 

 
Dock är det förstås inget som hindrar en fortsatt övervakning av förvarsplatsen i samhällets regi. I 
redovisningen av den långsiktiga säkerhetsanalysen, SR-Site, avsnitt 5.8.4 Övervakning efter avfallets 
deponering anges att monitering, är tänkt att fortgå tills allt avfall har deponerats och förvars-
anläggningen förslutits. 
 
Internationellt pågår en diskussion om övervakning efter förslutning, men det finns i dag ingen 
detaljerad samlad syn på hur och i vilken utsträckning detta bör ske. Det är däremot tydligt, se till 
exempel IAEA:s Safety Standard SSR-5, att ett slutförvar ska uppfylla krav på passiv säkerhet, det vill 
säga säkerheten ska inte förutsätta att aktiv övervakning, kontroll eller korrigerande åtgärder sker. 
 

11.5 Finansiering och ansvar (efter förslutning) 

I remissvaren finns önskemål på tillkommande redovisningar eller beskrivningar vad gäller 
finansiering och ansvarsfördelning efter förslutning. 

11.5.1 Finansiering 

Oss, Naturvårdsverket, MKG och Kärnavfallsrådet frågar bland annat efter en redogörelse för hur den 
planerade verksamheten ska säkras ekonomiskt långsiktigt och om det behövs säkerhet för andra 
kostnader än de som täcks av finansieringssystemet. 
 
Enligt kärntekniklagen svarar den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet för att på ett säkert sätt 
hantera och slutförvara bland annat använt kärnbränsle som uppkommer i verksamheten, se 10 § och 2 
§ 2 kärntekniklagen. Enligt 13 § är tillståndshavaren skyldig att svara för kostnaderna för bland annat 
de åtgärder som anges i 10 §. 
 
Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet är också skyldig att betala avgifter till 
Kärnavfallsfonden och ställa säkerheter enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hantering 
av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen). Syftet med lagstiftningen är enligt 
1 § finansieringslagen att säkerställa finansieringen av bland annat de skyldigheter som anges i 10 § 
kärntekniklagen. 
 
Finansieringslagen och den tillhörande förordningen reglerar hur avgifter och säkerheter ska beräknas. 
Sammantaget innebär systemet att tillståndshavarna ska fondera medel för framtida kostnader och 
ställa säkerheter för de kostnader som ännu inte täcks av fonderade medel. Om de fonderade medlen 
inte räcker för att täcka uppkomna kostnader är det tillståndshavarna som är ansvariga för 
finansieringen, enligt 13 § kärntekniklagen. 
 
Hela den beräknade kostnaden för SKB:s slutförvarssystem är alltså täckt av reglerna för fondering av 
medel och säkerheter och finansieringen är alltså långsiktigt säkrad. För närvarande (slutet av 2012) 
finns cirka 49 miljarder kronor i kärnavfallsfonden. 
 
Hela finansieringssystemet står på olika sätt under SSM:s kontroll. Kärnavfallsfonden förvaltas av en 
särskilt inrättad myndighet med samma namn. Även Riksgälden fullgör vissa uppgifter inom systemet. 
Finansieringssystemet står således under noggrann statlig kontroll. 
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I 16 kap 3 § miljöbalken anges att, det vid bland annat vid tillståndsgivning, får ställas krav på att den 
som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för avhjälpande av miljöskada och 
andra åtgärder för återställande som verksamheten kan orsaka. Enligt bestämmelsen behöver inte den 
som är skyldig att betala avgift eller ställa säkerhet enligt finansieringslagen ställa säkerhet för 
åtgärder som omfattas av sådana avgifter eller säkerheter.  
 
Finansieringen enligt fonden omfattar dels driften av det sammanhängande systemet för slutförvaring, 
dels avvecklingen av verksamheten genom slutlig förslutning. Enligt SKB saknas skäl att därutöver 
föreskriva om skyldighet att ställa säkerhet enligt 16 kap 3 § miljöbalken för den sökta verksamheten.  

11.5.2 Ansvar och rollfördelning 

Ansvarsfrågor och rollfördelning mellan SKB:s ägare, SKB, myndigheter, kommuner och regeringen 
tas upp av Östhammars kommun, MKG och Kärnavfallsrådet. 
 
Enligt 10 § 2 stycket i kärntekniklagen ansvarar den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet för 
att de åtgärder vidtas som behövs bland annat för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i 
verksamheten uppkommet kärnavfall eller däri uppkommet kärnämne som inte används på nytt. Detta 
innebär att det är de kärnkraftbolag som haft tillstånd till och drivit kärnkraftverken som också har 
ansvaret för hantering och slutförvaring av avfallet. Likaså svarar tillståndshavaren för att på ett säkert 
sätt avveckla och riva anläggningar där verksamhet inte längre ska bedrivas, 10 § 2 kärntekniklagen. 
Ansvaret upphör när allt kärnämne och kärnavfall placerats i ett slutförvar som slutligt förslutits. Se 
även avsnitt 11.4, Andra metoder för mellanlagring, i denna bilaga. 
 
Kärnkraftbolagen fullgör sitt ovan angivna ansvar genom SKB, som de äger. SKB kommer att såsom 
tillståndshavare vara ansvarigt för verksamheten vid Clink och slutförvarsanläggningen. Äganderätten 
till det använda kärnbränslet överförs dock aldrig till SKB. Det är alltså respektive kärnkraftbolag som 
äger sitt använda kärnbränsle.  
 
Varken stat, kommun eller markägare har enligt gällande lagstiftning något ansvar för det använda 
bränslet eller slutförvaret. I betänkandet ”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form” (SOU 2011:18) 
föreslås regler som innebär att staten tar över kärnkraftsbolagens ansvar för det använda bränslet om 
det inte finns någon annan som kan göras ansvarig. I betänkandet förs också resonemang om statens 
möjlighet att ta över ansvaret för slutförvarsanläggningen efter det att den slutligt förslutits. Förslagen 
i betänkandet har ännu inte lett till lagstiftning. 
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Komplettering II, september 2014 

Med anledning av tidigare framställda kompletteringsönskemål har SKB kompletterat sin 
tillståndsansökan, dels den 2 april 2013 (komplettering I), dels den 28 juni 2013 (komplettering KP).  
 
MMD:s remiss av komplettering I resulterade i önskemål om ytterligare kompletteringar. I bilaga K:9 
till yttrandet över dessa önskemål den 18 november 2013, har SKB åtagit sig att inkomma med 
ytterligare kompletteringar. De kompletteringar som SKB åtagit sig i bilaga K:9 anknyter i stor 
utsträckning till de kompletteringar som SKB lämnade den 2 april 2013. I syfte att främja god 
läsbarhet och spårbarhet har SKB därför valt att nu komplettera ansökan genom att uppdatera de 
tidigare ingivna bilagorna K:2 och K:3, vilka ersätter tidigare ingivna versioner.  
 
Denna bilaga K:3 har sedan 2 april 2013 (ver 1.0) utökats med de önskemål som SKB åtagit sig att 
komplettera med enligt bilaga K:9. Kompletteringsönskemålen finns inlagda sist för respektive 
remissinstans. En del svar ges direkt i anslutning till önskemålet, för andra hänvisas till fylligare texter 
i bilaga K:2. 
 
Ändringar och SKB:s svar på nya frågor i detta dokument jämfört med version 1.0, markeras med 
streck i kanten. Övrig text är oförändrad från version 1.0, förutom några små redaktionella ändringar 
och rättning av stavfel, som inte är markerade.  
 
SKB avser att inkomma med ytterligare komplettering i början av 2015. I den kompletteringen 
kommer frågor om mellanlagring i Clab, Clink och nollalternativet att besvaras i uppdaterade 
versioner av K:2 och K:3, detta medför att inga justeringar av texter rörande dessa områden har gjorts i 
denna version av bilaga K:3.  
 
I bilaga K:3 finns hänvisningar till rapporter som inte lämnats in i målet, utan är avsedda att tillföra 
mer information för den intresserade läsaren. Dessa finns tillgängliga via www.skb.se 
 

Identifiering och sammanställning av frågeställningar 

Remissinstansernas yttranden har gåtts igenom varvid kompletteringsönskemål och synpunkter har 
identifierats. I denna bilaga till kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) har dessa 
sammanställts och besvarats. 

Remissinstansernas kompletteringsönskemål redovisas i aktbilagornas nummerordning. I de fall 
remissinstansen inkommit med flera inlagor, som då erhållit olika aktbilagenummer, har de senare 
inkomna frågeställningarna lagts till i det först inkomna aktbilagenumreringen.  
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Vissa centrala frågeställningar tas upp av flera remissinstanser. Dessa besvaras i bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. 
 
Ej behandlade yttranden 

Inkomna yttranden från Sjöfartsverket, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (aktbilaga 109, 130 och 131) innehåller inte några önskemål om kompletteringar och har 
därför inte behandlats vidare.  

Kapitel 3 i yttrandet från kommunfullmäktige i Oskarshamn (aktbilaga 140) ger kommunens 
synpunkter på ansökan enligt kärntekniklagen. Dessa synpunkter tas inte upp i denna bilaga. 

MKG och Milkas har lämnat bilagor till sina yttranden. SKB har tagit del av informationen i 
bilagorna, men inte behandlat denna vidare.  

SKB har noterat att European Committee on Radiation Risk (ECRR) har inlämnat samma yttrande till 
både mark- och miljödomstolen och SSM. SKB anser att ECRR:s frågor och synpunkter hör hemma i 
prövningen enligt kärntekniklagen. SKB väljer därför att lämna synpunkter inom ramen för SSM:s 
remissförfarande. ECRR:s yttrande behandlas därför inte i denna bilaga. 

SSM har inkommit med ett yttrande (aktbilaga 152) som har följande bilagor: 

1. Kompletteringsbehov inom granskningsområde slutförvarssystemet (aktbilaga 153). 
2. Kompletteringsbehov inom granskningsområde inkapslingsanläggningen  

 och Clab (Clink) (aktbilaga 154). 
3. Kompletteringsbehov inom granskningsområde slutförvarsanläggningen (aktbilaga 155). 
4. Kompletteringsbehov inom granskningsområde långsiktig strålsäkerhet (aktbilaga 156). 
5. Sändlista för remiss av ansökningar enligt kärntekniklagen. 

Frågeställningarna i aktbilaga 153 och i aktbilaga 154 relaterade till MKB:n behandlas i denna bilaga 
och i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen. Samtliga kompletteringsönskemål 
från SSM besvaras till SSM inom ramen för prövningen enligt kärntekniklagen, se 
kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 2.2, En parallell och delvis överlappande 
prövning. 

Många av SKB:s svar hänvisar både till i ansökan redan inlämnat material och material som lämnats in 
med denna komplettering. Hänvisningar till SR-Site avser svenska versionen av säkerhets-
redovisningen, Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle – 
Huvudrapport från projekt SR-Site, som är en bilaga till ansökan.   
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Underbilagor 

K:3A  OKG:s tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 
K:3B  Tillstånd till uttag av grundvatten för länshållning av bergrum samt av havsvatten för 

kylningsändamål vid Clab. 
K:3C Tillstånd till utbyggnad och drift av mellanlager för använt kärnbränsle. 
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1 Torbjörn Åkermark 

Aktbilaga 128. 

1.1 I och med att kopparkapseln ej kan ses som en oberoende barriär är djupet den enda 
principiella skillnad mellan KBS-3 metoden och den metod som brukar kallas "djupa 
borrhål". I detta fall är det självklart att en förvaring på 2-5 km djup är mer säkert än 
en förvaring på 500 djup. Dessutom på 2-5 km djup är inte bara djupet en barriär, 
utan pga. salthalten finns det ett spärr skikt vid ~ 1 km som förhindra grundvatten 
utbyte. 

Jag yrkar därför på att ni ska helt avvisar ansökan.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
 

  

  



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 6 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

2 Trafikverket 

Aktbilaga 129. 

2.1 Ansökningshandlingarna saknar en redovisning av riksintresset hamnar. Båda 
industrihamnarna Simpevarp och Forsmark ingår i Hamn av riksintresse 
(Kärnkrafthamn). Handlingarna bör därför kompletteras i detta avseende.  

Svar: SKB anser att synpunkten från Trafikverket är befogad. Såsom påpekas är både Simpevarps 
hamn och Forsmarks hamn av riksintresse för hamnar, då de uppfyller en viktig funktion som 
kärnkrafthamnar. SKB:s underlag kompletteras därför härmed i detta avseende, se figur 2-1 och 2-2. 
SKB konstaterar att riksintresset hamnar till stor del sammanfaller med riksintresset för sjöfart. Att 
Forsmarks hamn är av riksintresse är fördelaktigt med tanke på SKB:s befintliga och kommande 
verksamhet, då hamnen kommer att utnyttjas för sjötransport av bland annat radioaktivt avfall. Den 
planerade verksamheten kommer att dra nytta av riksintresset och bedöms därmed inte påverka 
riksintresset negativt.  
 

 
Figur 2-1. Riksintresset hamnar i Forsmark. 
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Figur 2-2. Riksintresset hamnar i Simpevarp. 
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3 Naturskyddsföreningen Kalmar län 

Aktbilaga 134. 
 
Villkor i ansökan 

3.1 Vi saknar i stort sett konkreta förslag till villkor från sökanden och anser att SKB 
måste komplettera sin ansökan med mer preciserade villkor.  

Svar: I denna komplettering lämnar SKB ett antal förslag till villkor, se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
 
Slutförvar – Lokalisering och platsval av alternativ 

3.2 Vi anser att SKB skall komplettera sin ansökan med att redovisa en godtagbar 
alternativ lokalisering till den valda platsen i Forsmark. Man har nu valt att redovisa 
Laxemar som alternativ, en lokalisering som SKB av säkerhetsskäl förkastade när man 
valde Forsmark. Ska Laxemar utgöra en alternativ lokalisering måste en fullständig 
säkerhetsanalys presenteras som visar på en tillräcklig miljösäkerhet. Vi anser att SKB 
i stället skall redovisa en alternativ plats som inte ligger i direkt anslutning till ett 
kärnkraftverk och som uppfyller grundläggande säkerhetskrav. Platsen bör dessutom 
uppvisa de fördelar för långsiktig säkerhet som en inlandslokalisering kan ge (längre 
genombrottstider vid en eventuell läcka, längre salthalt, minskad risk för korrosion 
pga läckströmmar från likströms kablar). 

Erfarenheter från bl.a. Fukushima visar tydligt på svagheten i att placera ett slutförvar 
eller annan verksamhet som måste fungera oavbrutet i närheten av ett kärnkraftverk i 
händelse av en allvarlig kärnkraftsolycka.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, Lokalisering av 
slutförvaret, avsnitt 2.4, Placering av slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk och avsnitt 2.5, 
Läckströmmar. 

 
 
Inkapslingsanläggningen Clink – Lokalisering och platsval av alternativ 

3.3 SKB har valt Simpevarp som huvudalternativ för placering av den nya 
inkapslingsanläggningen Clink. Som alternativ plats har SKB valt Forsmark. Vi anser 
att SKB skall komplettera sin ansökan med en alternativredovisning av en 
inkapslingsanläggning som inte ligger i anslutning till ett befintligt kärnkraftverk. 
Händelserna i Fukushima visar tydligt på det olämpliga i att ha viktiga anläggningar i 
närheten av kärnkraftverk om det inträffar en allvarlig kärnkraftsolycka. Vi anser inte 
att SKB tydligt visat hur man skall kunna fortsätta med inkapsling av kärnbränslet om 
det sker en allvarlig olycka vid Simpevarp, alternativt Forsmark. Nu har SKB valt att 
lägga den alternativa platsen vid ett annat kärnkraftverk. Därför anser vi att det bör 
det finnas en alternativredovisning av en plats där dessa risker inte finns.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.4, Placering av 
slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk. 
 
 
Mellanlagret Clab 

3.4 SKB ansöker om förlängt tillstånd för Clab, mellanlager för utbränt kärnbränsle i 
Oskarshamns kommun. Det är ytterst osäkert om SKBs beräknade tidplan för 
slutförvarsprojektet kommer att hålla och att kapaciteten i dagens Clab, 8000 ton 
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använt kärnbränsle, inte kommer att räcka för att ta om allt utbränt kärnbränsle 
enligt det svenska kärnkraftsprogrammet. Vi anser därför att SKB redan nu borde ha 
redovisat en plan för hur en sådan situation skall klaras. Vi efterlyser en komplettering 
i den här frågan och skulle gärna sett en utredning av alternativet "torrt förvar" på en 
plats som inte ligger i direkt anslutning till ett kärnkraftverk av samma skäl som 
redovisats här ovan. Frågan om lagringskapaciteten i Clab och bristen på 
alternativredovisning har även betydelse för resonemanget kring det s.k. 
Nollalternativet, där det i redovisningen inte är tydligt vad som kommer att ske om 
ansökan inte godkänns.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ.  
 
 
Prövning av slutförvarskonceptet vid ett och samma tillfälle 

3.5 Vi anser att SKB borde komplettera sin ansökan så att även verksamheter som 
transporter mellan Clink i Simpevarp och slutförvaret i Forsmark prövas samtidigt 
med anläggningarna. SKB skriver i ansökan avsnitt 9.3… Detta betyder att SKB avser 
att komma med den prövningen i ett senare skede. Vi anser tvärtom att 
transportsystemet skall prövas enligt Miljöbalken och Kärntekniklagen samtidigt som 
anläggningarna prövas, dvs hela systemets hållbarhet skall prövas samtidigt.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 1.3, Transporter och 5.9, 
Sjötransporter av använt kärnbränsle och kärnavfall. 
 
 
  



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 10 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

4 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

Aktbilaga 135. 

4.1 SKB behöver utveckla ansökan vad gäller de villkor som SKB ser bör gälla för den 
ansökta verksamheten. I föreliggande handlingar bedöms villkorsfrågorna vara allt för 
bristfälligt belysta.  

Svar: I denna komplettering lämnar SKB ett antal förslag till villkor, se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
 
Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer för vatten 

4.2 Kap 13 i denna underbilaga [anm: Metodik för miljökonsekvensbedömning] är relaterad 
till utsläpp till vatten men innehåller inte några bedömningsgrunder för vatten. 
Referenserna är främst relaterade till beräkningsmetodik för dagvatten samt metodik 
för vattenhantering (innehåll, behandlingsbarhet mm).  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer 
för vatten och vattenhantering och bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – 
mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle.  
 

4.3 l kap 15 i samma dokument redovisas visserligen bedömningsgrunder för några 
metaller (inkl järn, mangan, krom, koppar och nickel) som kan tänkas förekomma i 
det material som deponeras i slutförvaret, men de värden som redovisas är relaterade 
till bakgrundshalter i ytnära grundvatten och grundvatten på förvarsdjup, sjöar och 
vattendrag samt hav.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer 
för vatten och vattenhantering och bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – 
mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 

4.4 Inom vattenförvaltningen ska effektbaserade bedömningsgrunder användas för att 
bedöma vattenkvaliteten i en vattenförekomst. l kapitlet omnämns (men redovisas inte) 
hälsorelaterade dricksvatten normer. Dessutom omnämns haltkriterier för skydd av 
akvatiska miljöer (söt och saltvatten) utan att några särskilda referenser ges eller 
värden specificeras. De miljöfarliga ämnen som kan tänkas spridas i området och 
därför kan vara aktuella att bedöma till följd av verksamheten kan omfatta även andra 
ämnen än sådana som förekommer i materialet som deponeras. 

Svar: SKB har tagit fram ett kompletterande underlag avseende konsekvenser för vattenmiljöer som 
beaktar miljökvalitetsnormer för vatten. Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer för vatten och vattenhantering och bilaga K:5, Konsekvens-
bedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 

4.5 l samma dokument (sid 11) framförs att miljökvalitetsnormer om vattenförvaltning 
arbetas fram under fastställande av rapporten (maj 2010). l MKB:n (från mars 2011) 
omnämns överhuvudtaget inte miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Det är därmed 
utifrån lämnad information inte möjligt att bedöma risk för att god status inte uppnås 
och MKN för vatten därmed inte följs i de vattenförekomster som påverkas. 
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställdes i december 2009 och HaV efterlyser en 
tydlig redogörelse i MKB dokumentet för:  
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1) vilka vattenförekomster som påverkas,  
2) deras nuvarande kemiska och ekologiska status,  
3) vilka prioriterade substanser (enligt 2008/1 05/EG) som eventuellt släpps ut 
från verksamheten  
4) betydande utsläpp av sådana substanser som uppfyller de kriterier som anges i 
bilaga VIll till 2000/60/EG samt  
5) risk för att normerna inte kan följas som en följd av den sökta verksamheten.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer 
för vatten och vattenhantering och bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – 
mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 

4.6 Vidare är det mycket svårt att ta ställning till om de bedömningar som görs, när det 
gäller påverkan på vattenkemin, är rimliga, eftersom bedömningsgrunder generellt 
inte framgår av MKB dokumentet (med undantag främst för radioaktivitet). 
Uppskattningar av halter och mängder av andra substanser än radioaktiva ämnen i 
utgående vatten och recipienter redovisas oftast inte heller kvantitativt (med vissa 
undantag för kväve och fosfor samt mängduppskattningar för zink och olja).  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer 
för vatten och vattenhantering, bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och vatten-
verksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och bilaga K:5, Konsekvens-
bedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle.  
 

4.7 l samband med borrning av bergrum för det utbrända kärnbränslet kommer stora 
mängder bergmaterial att tas ut. Det behövs en beskrivning av hur detta material kan 
påverka recipientvattendrag genom urlakning innan dess materialet eventuellt tas om 
hand för andra ändamål.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer 
för vatten och vattenhantering, bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och bilaga K:5, Konsekvens-
bedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 

4.8 Den information som erhålls angående kemikalieförbrukning är inte heller på 
ämnesnivå, och därför behövs kompletterande information angående risk för att 
sådana substanser som specificerats ovan [punkt 3 och 4 i fråga 4.5] kommer att släppas 
ut från verksamheten till berörda recipienter i sådana mängder och halter att god 
status inte uppnås.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer 
för vatten och vattenhantering, bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och bilaga K:5, 
Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 
 

4.9 HaV anser vidare att en beskrivning av miljörisker och olika scenarier, inklusive 
konsekvenser för vattenmiljön, av en eventuell olycka eller annan händelse i samband 
med sjötransporten av använt kärnbränsle med planerat fartyg behöver beskrivas 
tydligt, utöver förebyggande åtgärder och uppskattning av sannolikheter.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.9, Sjötransporter av 
använt kärnbränsle och kärnavfall. 
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Påverkan på skyddade områden 

4.10 Verksamheten berör skyddade områden och riksintressen, och HaV noterar att det inte 
kan uteslutas att grundvattensänkningen även riskerar att avvattna Natura 2000-
området Kallriga (SE0210220). Detta beskrivs emellertid inte tydligt i MKB:n. HaV 
anser därför att eventuell påverkan på Natura 2000 områdena och riksintressena 
behöver beskrivas tydligare. Verksamhet som bedöms påverka Natura 2000 område 
skall prövas enligt 7 kap 28§ MB. Det behöver tydligare redogöras även för hur 
planerade sjösänkningar kommer att påverka de berörda ekosystemen.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, Grundvattenbort-
ledningens konsekvenser för naturvärden och avsnitt 5.6, Natura 2000. 
 
 
Synpunkter på R-10-14, underbilaga till MKB: Vattenverksamhet i Forsmark l (Bortledande av 
grundvatten från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle) 

4.11 HaV finner det något otydligt beskrivet hur hanteringen av inläckande grundvatten 
samt processvatten ska ske, i första hand med hänsyn till recipienternas status, rening, 
pH-reglering och påverkan på recipienternas vattenkemi, bottenfauna och fisk (sid 17 
och sid 85).  

Svar: SKB vill framhålla att utsläpp till vatten inte är att betrakta som vattenverksamhet enligt 
miljöbalken. Underbilaga 4 till MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del I) – Bortledande av 
grundvatten från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle, redovisar vattenverksamheter knutna 
till den planerade verksamheten. Informationen om utsläpp till vatten har inkluderats endast i 
förtydligande syfte. Hantering av inläckande grundvatten samt hantering av lakvatten från 
bergupplaget beskrivs utförligt i avsnitt 10.1.2.2 i MKB:n och i bilaga TB – Teknisk beskrivning. Den 
i MKB:n beskrivna hanteringen av lakvatten är inte längre aktuell. Rådande beskrivning finns i en nu 
inlämnad komplettering, se bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet 
vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.  
 

4.12 Det är även otydligt hur man gjort bedömningen att sjön Puttan inte har någon 
betydelse som yngelkammare för fisk (sid 35). Även om vandringsförhållandena mellan 
havet och sjön är svåra är det vanligt att vegetationsrika grundområden och områden 
med kransalger utgör viktiga uppväxtmiljöer för bottenfauna och fisk som i sin tur har 
betydelse för fågellivet. Bäckmiljöernas förutsättningar för fisk och bottenfauna bör 
beskrivas.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, Grundvattenbort-
ledningens konsekvenser för naturvärden. 
 

4.13 Det bör beskrivas mer utförligt hur sänkningen av sjöarna, särskilt Puttan som sänks 
med upp emot 0,85 m, påverkar förutsättningarna för bottenfauna och fisk i de 
lättuppvärmda grundområdena samt hur den viktiga vattenvegetationen där kan 
komma att påverkas. Det bör också beskrivas hur en reducering av bäckflödena, 
särskilt i anslutning till Bolundsfjärden (upp emot 13 % minskning) kan påverka 
vandrings- och uppväxtförhållandena i bäckarna.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, Grundvattenbort-
ledningens konsekvenser för naturvärden. 
 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 13 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

4.14 Den i EU:s art- och habitatdirektiv listade arten citronfläckad kärrtrollslända har 
påträffats i planerat exploateringsområde. Även om arten är förhållandevis vanlig i 
just berörd region, bör det beskrivas hur arten och dess livsmiljöer kan komma att 
påverkas av verksamheten. Detta gäller inte minst uppväxtområdena för artens larver 
(se även R-10-15, underbilaga till MKB: Vattenverksamhet i Forsmark Il 
(Slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle: vattenverksamheter ovan mark).  

Svar: Citronfläckad kärrtrollslända kommer att försvinna från objekt 13 och 36, då dessa våtmarker 
exploateras. Våtmarksobjekten beskrivs i Platsundersökning Forsmark – Stratigrafiska undersökningar 
i våtmarksobjekt (SKB P-09-18). I övrigt kommer våtmarksområdena där arten är funnen att finnas 
kvar. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar för arten att fortleva i Forsmarksområdet i och 
med den mosaikartade strukturen och stora inslaget av våtmarksområden som även framgent kommer 
finnas i området. Dessutom har nya gölar anlagts i Forsmarksområdet, vilka även de kommer att 
kunna fungera som livsmiljöer för arten. 
 

4.15 En beskrivning av hur åtgärderna och verksamheten påverkar förutsättningarna för 
gynnsam bevarandestatus för bottenfaunaarter listade i art- och habitalsdirektivet bör 
finnas, liksom en bedömning av möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vatten (sid 83).  

Svar: De arter som är listade i art- och habitatdirektivet och funna i området är citronfläckad 
trollslända och pudrad trollslända. Därutöver skulle även bredbrämad dykare kunna förekomma. Den 
planerade verksamheten bedöms inte påverka förutsättningarna negativt för gynnsam bevarandestatus 
hos berörda arter. Endast en av arterna, citronfläckad trollslända, som under larvstadiet lever i 
vattenmiljöer förekommer i en göl som kommer att försvinna. Denna art är funnen i flera andra gölar i 
området och bedöms vara vanligt förekommande i området som helhet. I sjön Puttan, som i ett värsta 
fall skulle kunna sänkas så mycket som 85 centimeter vid etableringen av slutförvaret, är ingen av 
arterna funna men de kan mycket väl finnas där. Även vid en sänkning av Puttan bedöms sjön kunna 
hysa vattenlevande arter som till exempel de berörda trollsländorna.  
 
Verksamhetens påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för ytvatten redovisas i bilaga 
K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 
 

4.16 HaV anser också att avsnittet om förebyggande, begränsande och kompensatoriska 
åtgärder bör utvecklas och att det bör innehålla ett resonemang gällande ekologisk 
byggledning, avgränsningar av arbetsområden i de känsliga områdena samt samlat och 
mer i detalj hur vattenhanteringen kan ske för att minimera risken för påverkan på 
vattenorganismerna (sid 105).  

Svar: Se svar 4.11. 
 
I de kompletteringar som lämnas in till mark- och miljödomstolen föreslås också ett antal villkor för 
de olika vattenströmmar som den planerade verksamheten ger upphov till. Dessa villkorsförlag 
omfattar bland annat haltvillkor för olja och susp (suspenderat material) för länshållningsvattnet vid 
slutförvarsanläggningen, se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
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Vad gäller det fortsatta arbetet med miljöfrågor inför byggskedet har SKB byggt upp en organisation 
som ska se till att projektet efterlever de villkor och åtaganden som gäller för verksamheten. Inför den 
fortsatta projekteringen av anläggningen har flera dokument tagits fram, bland annat ett miljöprogram 
som i ett antal miljömål återspeglar SKB:s åtagande för att begränsa projektets effekter och 
konsekvenser för miljön. Miljöprogrammet ska vara ett levande dokument som anpassas till 
kunskapsläget och projektets olika faser. Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletterings-
önskemålen, avsnitt 7.1, Kontroller inom miljöområdet. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer 
för vatten och vattenhantering, bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och bilaga K:5, 
Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Havs- och vattenmyndigheten, enligt aktbilaga 267. 
 
267:2 Länshållningsvatten  
Det behövs ett förtydligande kring vad som avses med den absoluta närheten av utsläppspunkter och 
hur påverkansområdet kan förändras till följd av förändrade lokala strömförhållanden eller minskad 
kylvatten-ström. (Handlar om ammonium.) 
 
Svar: En uppdaterad version av bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle bifogas. Bilagan har kompletterats med bland annat 
fördjupade bedömningar av utspädningseffekter för länshållningsvattnet. Dessa kompletteringar 
omfattar såväl bedömningar av utspädningseffekter i den direkta närheten av utsläppspunkten som 
bedömningar av kylvattenintagets roll för utspädning av olika kvävefraktioner. Denna information 
återfinns i avsnitten 5.2.1 och 6.1.3. 
 
 
267:3 Utfyllnader av vattenmiljöer i havet 
Det behövs ytterligare beskrivning av alternativ till utfyllnaderna och fler villkorsförslag som syftar 
till att minimera påverkan under arbeten i vatten (ex. vis användandet av geotextil). 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
267:4 Kompensationsåtgärder 
SKB bör framöver diskutera förslag till kompensationsåtgärder för den förlust av grunda havsområden 
som kommer ske i och med utfyllnaderna som kommer göras i Söderviken och Stora Asphällan. Detta 
behövs särskilt då vissa delar av områdena visat sig ha höga värden i form av vegetationsklädda 
bottnar. 
 
Svar: Inom ramen för uppförande och drift av Slutförvaret för använt kärnbränsle planeras ingen 
utfyllnad vid Stora Asphällan. En sådan utfyllnad kan bli aktuell i samband med den planerade 
utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Utbyggnad av SFR, innefattande 
eventuell utfyllnad vid Stora Asphällan, omfattas inte av denna tillståndsansökan. 
 
Denna tillståndsansökan innefattar utfyllnad av ett mindre vattenområde i Söderviken. 
Bottenvegetation har under hösten 2013 inventerats vid den platsen i Söderviken som är aktuell för 
utfyllnad. Inventeringen har även omfattat återbesök av ett referensområde i viken. Dessa 
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inventeringar, tillsammans med resultat från tidigare inventeringar av motsvarande miljöer i 
närområdet, har sedan legat till grund för en komplettering av bedömningarna i bilaga K:5, 
Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle (se avsnitt 3.2, avsnitt 6.1.3 samt avsnitt 6.5). Slutsatsen är att den aktuella platsen har 
begränsade värden med gles vegetation och lågt artantal och därmed att den planerade utfyllanden inte 
bedöms innebära några negativa konsekvenser av betydelse för djur- och växtlivet i havet. Med 
hänsyn till dessa kompletterande utredningar och bedömningar ser inte SKB anledning att föreslå 
kompensationsåtgärder för den planerade utfyllnaden. 
 
 
267:5 Kontrollprogram för omgivningspåverkan 
Vid utfyllnad i Söderviken ska begränsningsvärden för grumling fastställas som kopplar till en 
tidsenhet. 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
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5 Oskarshamns kommun – Samhällsbyggnadsnämnden 

Aktbilaga 136. 
 
 
Förtydligande av exempel på åtgärder som kan utföras 

5.1 I miljökonsekvensbeskrivningen (nedan MKB) till ansökan förekommer det förslag på 
åtgärder som kan utföras. Till exempel beskriver företaget att de arbetar med 
energieffektiviseringsåtgärder och att de kan använda energi från kylvattnet för 
uppvärmning. 

Ansökan bör utformas så att det tydligt framgår vilka av de åtgärder som framkommit 
i MKB som företaget har för avsikt att genomföra.  

Svar: Enligt det så kallade allmänna villkoret i tillståndet enligt miljöbalken är SKB skyldigt att 
bedriva verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad SKB uppgett eller åtagit sig i målet, 
vilket innefattar de beskrivningar SKB lämnat i MKB:n. I enlighet med nämndens begäran, lämnar 
SKB i denna komplettering ett antal förslag till villkor för bland annat buller, transporter, utsläpp till 
vatten, se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
När det gäller energifrågor har SKB redan påbörjat en utredning om möjligheten att återvinna 
spillvärme från använt kylvatten. SKB:s bedömning är att det finns goda möjligheter att göra detta på 
ett kostnadseffektivt sätt, även om ytterligare utredningar behöver göras. SKB föreslår därför ett 
utredningsvillkor i denna del. Samtidigt kan andra möjligheter till energibesparingar utredas. 
 
Allmänt om villkor 

5.2 Den samlade prövningen medför att villkorsförslagen blir av övergripande natur och 
utformats generellt för de omfattande verksamheterna. Konsekvensen blir att mindre 
hänsyn tas till de olika platserna där verksamheten bedrivs, t ex hur tåligheten är i 
respektive recipient. Samhällsbyggnadskontoret anser att det finns brister i ansökan 
enligt miljöbalken eftersom SKB har angivit så få förslag till villkor, det vill säga vilka 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som reglerar hur man avser bedriva 
verksamheten. 

Ansökan behöver därför kompletteras med förslag till villkor rörande de olika 
anläggningsdelar som bör regleras. Vid behov bör villkoren kompletteras för 
respektive anläggningar eftersom de i viss mån har både olika syften och inriktningar.  

Svar: I denna komplettering lämnar SKB ett antal förslag till villkor, se bilaga K:1, Förslag till villkor.  
 
Bland annat föreslås, utöver vad som nämnts i svar 5.1, utredningsvillkor och provisoriska föreskrifter 
avseende utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och vatten från Clab/Clink samt villkor för damning 
och rening av länshållnings- och dagvatten. Flera av villkorsförslagen är anläggningsspecifika. 
 
 
SKB:s yrkanden 

5.3 I rapport R-10-20 sid 16 anges att en ny dagvattendamm ska anläggas i anslutning till 
Clink. Yrkandena bör kompletteras med anläggande av dagvattendamm för 
behandling av uppkommet dagvatten för Clink.  

Svar: En åtgärd utgör vattenverksamhet bara om den innefattar något av de moment som uppräknas i 
11 kap 2 § miljöbalken. Av nämnda bestämmelse framgår motsatsvis att åtgärden att anlägga en damm 
för uppsamling och behandling av dagvatten inom verksamhetsområdet inte i sig själv utgör 
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vattenverksamhet. SKB avser inte att anlägga dagvattendammen på ett sådant sätt att det kan anses 
innefatta vattenverksamhet, såsom skulle vara fallet om dammen anlades inom vattenområde. 
 
SKB vill i detta sammanhang påpeka att dagvattendammen utgör en sådan skyddsåtgärd som SKB 
avser att utföra för att motverka skada eller olägenheter från den miljöfarliga verksamhet som omfattas 
av SKB:s tillståndsansökan. Anläggandet av dagvattendammen är således en del av den tillståndssökta 
miljöfarliga verksamheten och något särskilt yrkande avseende dagvattendammen fordras inte. 
 
 
Befintliga tillstånd 

5.4 Befintligt tillstånd och villkor har inte bilagts ansökan. Det framgår inte heller hur 
befintliga tillstånd med avseende på hamn- och vattenverksamhet ska integreras i 
helhetslösningen. 

Ansökan bör kompletteras med gällande tillstånd för dagens verksamhet vid Clab och 
gällande tillstånd för respektive hamnverksamhet och vattenverksamhet.  

Svar: Hamnverksamheten är en egen miljöfarlig verksamhet som bedrivs av SKB enligt ett 
miljötillstånd meddelat av miljödomstolen i Växjö (deldom den 16 augusti 2006 i mål M 3171-04, se 
underbilaga K:3A, OKG:s tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Tillståndet meddelades ursprungligen 
OKG Aktiebolag och avser även annan miljöfarlig verksamhet. Sökandens beskrivning av 
hamnverksamheten finns på sidan 12 och följande i deldomen.). Den ökning av transporterna som 
uppkommer när inkapslingsanläggningen och slutförvarsanläggningen tas i drift ryms inom ramen för 
det nu gällande tillståndet.  
 
SKB har för närvarande ett tillstånd för vattenverksamhet vid Clab som avser bortledning av 
länshållningsvatten och uttag av 600 liter vatten per sekund för användning som kylvatten (Växjö 
tingsrätt, Vattendomstolen, 1998-09-08, VA 62/97, se underbilaga K:3B, Tillstånd till uttag av 
grundvatten för länshållning av bergrum samt av havsvatten för kylningsändamål vid Clab). 
Tillståndet fortsätter att gälla och påverkas inte av den nu aktuella tillståndsprövningen. Behovet av 
kylvatten kommer endast att öka marginellt i och med att inkapslingsanläggningen tas i drift och det 
totala uttaget kommer att rymmas inom det gällande tillståndet (se ansökans toppdokument, avsnitt 
6.1). 
 
SKB har även ett tillstånd för den miljöfarliga verksamheten i Clab enligt miljöskyddslagen (vilken 
ersatts av miljöbalken), meddelat den 6 oktober 1998 (nr 128/98, se underbilaga K:3C, Tillstånd till 
utbyggnad och drift av mellanlager för använt kärnbränsle) av Koncessionsnämnden för miljöskydd. 
 
I det aktuella målet har SKB även begärt tillstånd för bortledning av grundvatten från Clab/Clink, 
yrkande A3 i ansökans toppdokument. Det sökta tillståndet kommer att gälla parallellt med det 
befintliga tillståndet. 
 
 
Översikt 

5.5 I figurerna 12-4 och 12-7 MKB finns beskrivning över de kumulativa effekterna i en 
tids- och resursplan för respektive anläggning. Dessa underlag bör sammanfogas och 
kompletteras med övriga svenska kärnkraftsanläggningars drift och rivning för att få 
en översiktlig helhetsbild över det svenska kärnkraftsprogrammet och den ansökta 
slutförvarslösningen. 
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Ansökan bör kompletteras med en översiktsbild som tidsmässigt visar samtliga 
kärnkraftsverks drift- och nedläggningsplaner. Detta för att få en helhet av både 
kärnkraftsprogrammet och slutförvarssystemet eftersom de hänger nära ihop med 
varandra.  

Svar: Kraftverksägarnas nuvarande planer utgår från att reaktorerna i Forsmark och Ringhals drivs i 
50 år från driftsstart och att reaktorerna vid Oskarshamn drivs i 60 år. Drifttider och planerade tider för 
rivning av anläggningarna illustreras i figur 5-1.  
 
 

 
 
Figur 5-1. Drifttider och planerade tider för rivning av kärnkraftverken samt för bygge och drift av slutförvaren. 
 
 
Synkronisering av de olika delarna 

5.6 I MKB talas det i olika delar om att 200 kapslar förväntas kunna produceras i 
anläggningen per år medan Sigyn ska transportera 150 kapslar per år. 

Detta får också betydelse för varaktigheten för inkapslingen av högaktivt kärnavfall 
eftersom en produktion av 150 kapslar per år medför verksamhet i 40 år. 
Produktionstiden minskar till 30 år om produktionstakten ökas till 200 kapslar per år. 

I nollalternativet beskrivs drift av svenska kärnkraftverk under 60 år. I andra delar i 
upprättad MKB anges drift av kärnkraftverk under 60 år för OKG-anläggningar och 
50 år för övriga kärnkraftverk. Detta får konsekvenser för förväntad påverkan från 
Clink-anläggningen. 
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Ansökan bör kompletteras med tydliga tidsperspektiv och vilken årlig aktivitet och 
omfattning som är huvudlinjen för den tänkta verksamheten och vilka förväntade 
effekter detta medför.  

Svar: Inkapslingsanläggningen dimensioneras för att kunna producera 200 kapslar per år, men den 
planerade produktionstakten är 150 kapslar per år. Detta framgår av MKB:n, avsnitt 9.1.1, Clink – 
Anläggningsutformning. Det är naturligt att dimensionerande värden överskrider planerade. 
 
SKB utgår i sin planering från att reaktorerna i Forsmark och Ringhals kommer drivas i 50 år och 
reaktorerna i Oskarhamn i 60 år. Det framgår av MKB:n, både i den icke tekniska sammanfattningen 
och i avsnitt 11.1.1, Nollalternativet – Fortsatt lagring i Clab – Påverkan, effekter och konsekvenser. I 
avsnitt 11.1.2.2, Nollalternativet – Fortsatt lagring i Clab – Risker vid oplanerat övergivande, anges 60 
års drift för samtliga reaktorer vid beräkning av utsläpp. Detta är ett försiktigt antagande baserat på 
Förlängd lagring i Clab (SKB R-06-62). Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 1.1.1, Mängden bränsle. 
 
 
FMH-bilagan till SFS 1998:899 

5.7 Ansökan omfattar idag endast verksamhetskoden 90.460 ur bilagan till Förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Har samtliga verksamhetskoder för den 
samlade verksamheten enligt bilagan identifierats av verksamhetsutövaren och 
bedömts? Exempel på verksamheter som finns i bilagan är hamnverksamhet, 
värmeåtervinning ur kylvatten, bearbetning av metaller, bergmasseupplag med mera. 

Ansökan bör kompletteras med eventuella koder enligt FMH-bilagan för respektive 
anläggningsplats.  

Svar: SKB ansöker om tillstånd till att bedriva verksamhet inom ett sammanhängande system för 
slutförvaring. SKB har därvid i tillståndsansökan angett den verksamhetskod (90.460) som avser den 
huvudsakliga verksamhet som ansökan avser. Därutöver kan förtydligas att även verksamhetskod 
90.470 är tillämplig för hanteringen av kärnbränslet inom Clink. 
 
De verksamhetskoder som SKB angett ska inte uppfattas som uttömmande, utan avser de av bolaget 
ansökta huvudverksamheterna, jämför till exempel deldom den 14 mars 2013 i mål nr 5740-11 vid 
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 
 
 
Joniserande strålning 

5.8 Åtgärder ska vidtas som förebygger händelser som kan leda till en olycka med 
radioaktiva utsläpp. Spridning av radioaktiva ämnen till omgivning ska förhindras 
eller begränsas om ett haveri skulle inträffa. Människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. 
Utsläppen av radioaktiva ämnen ska begränsas så att människors hälsa och den 
biologiska mångfalden skyddas. 

I MKB, sidan 155, beskrivs översiktligt att om inga åtgärder vidtas kommer framtida 
utsläpp till vatten att öka. Företaget skriver att utredningar har utförts och att det 
finns förslag på åtgärder för minskade utsläpp, men att det krävs praktiska tester för 
att bedöma om dessa kan genomföras. Ytterligare utredningar behövs för att avgöra 
om dessa åtgärder påverkar anläggningen negativt med avseende på säkerhet, 
strålskydd och avfallshantering. Enligt utredningarna kan åtgärderna medföra att 
utsläppen reduceras till 95-99 %. 
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Ansökan bör kompletteras på så sätt att dessa utredningar bör ges som 
utredningsvillkor. 

Ansökan bör även kompletteras med förslag på prövotidsvillkor under tiden dessa 
utredningar pågår, för att begränsa att utsläppen till omgivningen inte ökar jämfört 
med dagens utsläpp.  

Svar: I denna komplettering lämnar SKB ett antal förslag till villkor, se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
Bland annat föreslås ett utredningsvillkor och provisoriska föreskrifter avseende utsläpp av radioaktiva 
ämnen till luft och vatten från Clab/Clink. 
 
 
Buller 

5.9 Lokaliseringen av inkapslingsanläggningen till Simpevarp kommer medföra ytterligare 
bullerkällor med flera olika centrum i området. Den sammanvägda bullerpåverkan 
redovisas och belyses på olika platser. Allmänna bullerriktvärden framhålls som 
kriterier för olägenhet där oftast ekvivalentnivån är underlag för riktvärdet. Vid 
mätningar vägs ljudets frekvenser för att få ett mått som avspeglar hur det mänskliga 
örat uppfattar ljuden. För buller används så kallad A-vägning och skrivs med 
mätvärdet dB(A). A-vägningen dämpar låga frekvenser och förstärker medelhöga. 
Dämpningen av låga frekvenser innebär att bullerstörningar från t ex tung trafik med 
dova motorljud i viss mån kan underskattas. 

Ansökan bör kompletteras med redogörelse för vilka skyddsåtgärder som kan 
undanröja olägenhet för människors hälsa även vid låga frekvenser.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3, Trafik- och 
anläggningsbuller. 
 

5.10 Ansökan bör även kompletteras med hur det rörliga friluftslivet påverkas av 
bullernivåerna.  

Svar: Simpevarpsområdet präglas av den pågående industriverksamheten, vilket innebär restriktioner 
för områdets tillgänglighet och även begränsar dess värde för friluftslivet. Den verksamheten som 
innebär störst bullerpåverkan (sprängning, borrning och krossning) under uppförandet av 
inkapslingsanläggningen kommer att pågå under en begränsad period, vilket redovisas i MKB:n, 
avsnitt 9.1.3.3, Clink – Buller och vibrationer. SKB genomförde en utredning om rekreation och 
friluftsliv i Oskarshamn, se Nulägesbeskrivning av rekreation och friluftsliv i Oskarshamn (SKB P-06-
114). Utredningen visar att rekreationsvärdet i anslutning till den planerade anläggningen är begränsat. 
Därför har SKB bedömt i den avgränsning som ligger till grund för MKB-arbetet, att det rörliga 
friluftslivet inte påverkas på ett betydande sätt av den planerade verksamheten.  
 
 
5.11 Ansökan bör kompletteras med föreslagna bullervillkor med nivåer för momentana 

bullerkällor.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.2, Momentant buller 
och bilaga K:1, Förslag till villkor. 
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Byggtiden 

5.12 Byggtiden är utdragen och uppskattas till 5-10 år för Clink. Företaget anger att 
Naturvårdverkets riktlinjer för buller från byggplatser ska tillämpas. Omgivningen 
riskerar att påverkas av denna högre bullernivå under längre tid om inte krav på 
industribuller tillämpas istället. Tid för när nivåer för byggplatsbuller ska tillämpas 
bör begränsas för att inte bli oacceptabelt lång. 

Ansökan kompletteras med villkor som tidsmässigt begränsar den tid som buller från 
byggplatser ska tillämpas.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.4, Buller vid 
uppförande och drift av Clink på Simpevarp och bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 

5.13 Under delar av byggtiden finns det även risk för att det kommer att damma och 
därmed orsaka störningar på omgivningen. Framförallt finns denna risk vid 
sprängning, schaktning och krossning av material. För att minska denna risk bör 
skyddsåtgärder vidtas som minimerar olägenhet som kan uppkomma.  

Ansökan bör kompletteras med villkor som begränsar effekter av störningar i form av 
till exempel damning.  

Svar: SKB föreslår ett villkor med innebörden att SKB ska förebygga damning och efter samråd med 
tillsynsmyndigheten vidta motåtgärder om störningar uppstår i omgivningen till följd av damning, se 
bilaga K:1, Förslag till villkor. Exempelvis kan vid slutförvarsanläggningen transportvägar, 
bergupplag och körplaner inom driftområdet bevattnas. 
 
 
Energi 

5.14 Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara 
energikällor. Vid konstruktion av nya fordon/fartyg, ska bästa möjliga teknik 
användas, för att minska emissioner till omgivningen och minska energianvändningen. 

I Kalmar län finns målet att år 2030 inte ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid och 
anläggningen i Simpevarp kommer att fungera över lång tid. 

Ansökan bör kompletteras med en redovisning över hur SKB förhåller sig till att 
Kalmar län har som mål att inte ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid till 2030. 
Vidare bör arbetet med energihushållning inom verksamheten i form av kartläggning, 
analyser och energiplaner redovisas.  

Svar: Ett av SKB:s företagsövergripande miljömål är att ”Begränsa utsläpp av klimatpåverkande 
gaser”. SKB har därmed som målsättning att successivt minska utsläppen av koldioxid, i linje med 
Kalmar läns målsättning.  
 
Ett av SKB:s företagsövergripande miljömål är ”Mer energieffektiv drift av SKB:s anläggningar”. År 
2010 genomfördes energiutredning på Clab och Äspölaboratoriet. Dessa utredningar ligger som grund 
i arbetet med energieffektiviseringar som påbörjades därefter. Arbetet med energieffektiviseringar är 
en naturlig del av driften av respektive anläggning och energibesparingsplaner finns framtagna för 
anläggningarna. 
 
Båda ovanstående mål hanteras även i miljöprogram för de anläggningar som omfattas av ansökan. 
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5.15 Ansökan bör kompletteras med villkorsförslag avseende energifrågor.  

Svar: Se svar 5.1. 
 
 
Kemikalier 
5.16 Ansökan bör kompletteras med en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för 

respektive kemikalier och bedömning om vattendirektivsämnen används. 
Förteckningen ska innehålla uppgifter om: 

• Produktnamn/handelsnamn på förpackningen 
• Användningsområde inom verksamheten 
• Årsförbrukning (mängd) 
• Faroklass och riskfraser (kommer att ändras till faropiktograrn och faro- och 

skyddsangivelser) 
• Maximalt lagrad eller hanterad mängd vid ett och samma tillfälle 

Utförs kemikalieförteckning på ämnesnivå underlättas identifiering av utfasnings-, 
riskminsknings- eller vattendirektivsämnen. Om kemikalierna innehåller några av 
dessa ämnen ska en plan för utfasning alternativt begränsning upprättas. Om utbyte 
inte är möjligt, ska en riskbedömning upprättas för kemikalien, med syfte att begränsa 
dess påverkan på hälsa och miljö. T ex är hydrazin en miljöfarlig (mycket farlig för 
vattenlevande organismer) och cancerogen kemikalie som bör bytas ut. Användningen 
av hydrazin kräver även tillstånd från arbetsmiljöverket.  

Svar: I SKB:s företagsövergripande rutin för inköp och hantering av kemikalier framgår bland annat 
att arbetsansvarig ansvarar för att: 
 

• Tillräckliga åtgärder vidtas för att minimera risker för hälsa och miljö vid användande av 
kemikalier inom aktiviteten. 

• Lagar och andra generella föreskrifter samt individuellt meddelade villkor och andra 
begränsningar av verksamheten efterlevs. 

• Användare av kemikalier är införstådda med de risker som finns och har erforderliga 
kunskaper om innehåll i skydds-/säkerhetsdatablad. 

• Riskbedömning är genomförd och dokumenterad för relevanta kemikalier. 
 
SKB har en företagsgemensam kemikalieförteckning, där samtliga kemikalier som används inom 
företaget finns. Kemikalier som ska användas måste godkännas innan användning. Då antal och sort 
av kemikalier ständigt ändras, inte minst med avseende på det substitutionsarbete som görs, så är det 
inte görligt att skapa en relevant lista som speglar de kemikalier som kommer att användas fem, 
kanske tio, år i framtiden. 
 
Substitution av kemikalier sker löpande, som en del i det dagliga arbetet och mängden av olika 
faroklassade kemikalier följs upp regelbundet. 
 
I samband med det fortsatta projekteringsarbetet för inkapslingsanläggningen har SKB tagit fram ett 
miljöprogram för projektet. Syftet med miljöprogrammet är att miljöaspekter såsom inköp och 
hantering av kemiska produkter redan i ett tidigt skede kan styras och planeras för att begränsa 
påverkan på miljön. I miljöprogrammet definieras miljömål och miljökrav som bland annat omfattar 
val, inköp och hantering av kemiska produkter. 
 
SKB använder i dagsläget små mängder hydrazin och har för avsikt att byta ut det, om lämpligt 
alternativ blir tillgängligt.  
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Utsläpp till omgivande vatten 

5.17 Alla utsläppsstråk med risk för oljeläckage är försedda med oljeavskiljare. Dagvatten 
ska renas via dagvattendammar före utsläpp till recipienter. 

Ansökan bör kompletteras med lämpliga villkor som begränsar utsläppsnivån till 
omgivning via avloppsflöden, t ex funktionskrav till en viss reningsnivå.  

Svar: SKB föreslår ett villkor för Clink som avser rening av dagvatten, länshållningsvatten och 
installation av oljeavskiljare, se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
 
Miljökvalitetsnormer för vattenpåverkan 

5.18 För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. Ansökan 
behöver kompletteras med hur verksamheten och åtgärder påverkar vattenkvaliteten i 
omgivande vatten samt en bedömning hur de miljökvalitetsnormer som finns på 
vattensidan berörs.  

Svar: SKB kompletterar ansökan med en konsekvensbedömning av verksamhetens påverkan på 
vattenmiljöer utifrån gällande miljökvalitetsnormer, se bilaga K:5, Konsekvensbedömning för 
vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Se även bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer för vatten och 
vattenhantering. 
 
  
Stödfunktioner 

5.19 I dagsläget är driften av Clab-anläggningen för sin funktion helt beroende av flera 
stödfunktioner som OKG-anläggningen tillhandahåller. Allt från vattenförsörjning i 
form av både process- och dricksvatten, avloppsbehandling, underhållsarbeten av vissa 
komponenter för normal drift, mellanlager/deponering av lågaktivt avfall med mera. 

Ansökan bör kompletteras med en tydligare beskrivning av hur dessa viktiga 
stödfunktioner ska säkerställas när kärnkraftsanläggningarna tas ur drift.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.3, Gemensamma system 
med OKG och FKA. 
 
 
Avfallshantering 

5.20 SKB redovisar att 10,4 ton avfall per år går till återvinning eller återanvändning, 17,3 
ton till deponering, förbränning eller biologisk behandling och 4,5 ton farligt avfall 
skickas till återvinning, förbränning eller behandling. Det framgår inte om avfall 
sorteras enligt producentansvaret. Det saknas en redovisning över hur företaget 
arbetar med att öka återvinningen, minska avfallets mängd och farlighet samt 
sortering enligt producentansvaret. 

Någon beskrivning av om det i nuläget kan uppkomma lågaktivt avfall som ska 
friklassas inom en begränsad tidsperiod finns inte. Friklassat avfall ska omhändertas 
enligt de konventionella metoderna. Avfall som ska gå till deponi omfattas av 
deponeringsförordningen med tillhörande föreskrifter. Till exempel är det enligt 
deponeringsförordningen inte tillåtet att deponera brännbart avfall. 

Ansökan bör kompletteras med en tydligare redovisning av hela avfallshanteringen 
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inklusive sortering enligt producentansvaret och åtgärder företaget har för avsikt att 
vidta för att minimera mängden avfall. 

Om detta är aktuellt, bör ansökan kompletteras med en beskrivning av vilka 
aktiviteter och åtgärder som behövs idag, för att främja korrekt omhändertagande av 
friklassat avfall i framtiden.  

Svar: I MKB:n, avsnitt 9.1.3.9, Clink – Påverkan, Avfall, framgår att återanvändning, återvinning och 
friklassning av material och komponenter i anläggningen kommer att tillämpas i så hög grad som 
möjligt. Avfallshanteringen för inkapslingsanläggningen och Clink regleras och styrs från flera håll. 
När inkapslingsanläggningen tas i drift kommer den och Clab att hanteras som en integrerad 
anläggning, Clink. För Clink kommer det att uppkomma både radioaktivt avfall och icke-radioaktivt 
avfall, precis som under driften av Clab. 
 
SKB:s arbete med att öka återvinningen, minska avfallets mängd och farlighet, finns på 
företagsövergripande nivå beskrivet i ledningssystemet. Där ingår en rutin för hantering av 
konventionellt avfall, som bland annat beskriver hur källsortering genomförs på företaget. Rutinen 
baseras bland annat på krav i miljöbalken kapitel 15, Avfall. I samband med den fortsatta 
projekteringen av inkapslingsanläggningen har SKB tagit fram ett miljöprogram, vars syfte är att i ett 
tidigt skede styra och planera för att begränsa påverkan på miljön. I programmet definieras miljömål 
och miljökrav som bland annat omfattar hantering av såväl konventionellt avfall som miljöfarligt 
avfall.  
 
För det radioaktiva avfallet finns det fungerande avfallshanteringssystem med rutiner och instruktioner 
för Clab, som Clink avser att utnyttja. Allt avfall som produceras inom kontrollerat område klassas 
som radioaktivt och man ska sträva efter att minimera uppkomsten av radioaktivt avfall. Ett led i det 
arbetet är att inget onödigt material får föras in på kontrollerat område, exempelvis får material och 
verktyg endast i undantagsfall föras in tillsammans med sitt emballage. Vidare finns rutiner för 
hantering vid friklassning, krav på avfallsplaner, kategorisering av radioaktivt avfall och krav på 
mätning av aktivitetsinnehållet med mera. Rutiner och regler för utförsel från kontrollerat område för 
fri användning, deponering alternativt förbränning av avfall och olja finns också i ledningssystemet. 
 
Material som inte kan friklassas hanteras som lågaktivt avfall. SSM har godkänt att lågaktiva sopor, 
som uppkommit vid Clab får hanteras tillsammans med motsvarande avfall från OKG, under 
förutsättning att transuraninnehållet inte är högre och att nuklidsammansättningen inte är avvikande, 
jämfört med motsvarande avfall från reaktorblocken. 
 
Sammantaget innebär det att höga krav ställs för att på ett miljömässigt och säkert sätt hantera de olika 
typer av avfall som uppstår under bygg och drift av Clinkanläggningen.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för 
slutförvarssystemet. 
 
 
Rivning av anläggningen 

5.21 Vid en rivning av anläggningen på Simpevarp beskrivs att rivningsmaterial kan 
användas för återfyllnad för bergrum, om materialet friklassas. Denna friklassning 
siktar på att det inte finns någon riskfylld strålning från materialet. 

Naturvårdsverket har i sin handbok 2010:1 utgåva l "Återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten" tagit fram kriterier för användning av avfall för 
anläggningsändamål. För fri användning av rivningsavfall för anläggningsändamål, 
ska avfallet ha mindre än ringa föroreningsrisk på omgivningen. Innehåller 
rivningsavfallet föroreningar som medför ringa eller mer än ringa föroreningsrisk är 
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det anmälnings- respektive prövningspliktigt enligt dagens FMH-bilaga. 

För avfall som ska deponeras finns det krav i dagens deponeringsförordning med mera 
som ska uppfyllas.  

Ansökan bör kompletteras med hur företaget avser infria kraven i lagstiftningen dels 
med avseende på om avfall ska användas för anläggningsändamål dels om avfall avses 
deponeras.  

Svar: I Preliminär avvecklingsplan för Clink (SKB P-08-34), som ingår i ansökan enligt 
kärntekniklagen, beskrivs den legala kravbilden, som ska uppfyllas, för avvecklingsplaner och rivning 
av de svenska kärntekniska anläggningarna. Friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid 
verksamhet med joniserande strålning regleras i SSM:s föreskrift SSMFS 2011:2. 
  
Inom ramen för dagens lagstiftning krävs en MKB inför avveckling, där olika alternativ ska analyseras 
enligt de förutsättningar som gäller vid den tiden. 
 
 
Driftstörning 

5.22 Ansökan bör kompletteras med en redovisning av hur mottagningskapaciteten till Clab 
är balanserad med mottagningskapaciteten i inkapslingsanläggningen.  

Svar: Dimensionernade kapacitet för inkapsling är 200 kapslar per år, vilket ungefär motsvarar 400 
ton använt bränsle. Clab tar för närvarande emot cirka 200 ton bränsle per år. Inkapslingen har således 
dimensionerats för att mängden bränsle som mellanlagras successivt ska minska när inkapsling och 
slutförvaring är i rutinmässig drift. Enligt nuvarande planering beräknas produktionen av kapslar till 
150 per år, det vill säga 300 ton bränsle per år,  
 
Om inkapslingsprocessen måste avstanna under en viss tid medför det inga miljökonsekvenser. Endast 
ett fåtal kapslar hanteras samtidigt i inkapslingsanläggningen. Det bränsle som ligger i Clab får ligga 
kvar i Clab, som då kan sägas utgöra en form av buffertlager till inkapslingsanläggningen.  
 
Sista februari 2013 mellanlagrades 5 644 ton använt kärnbränsle i Clab, som i dag har tillstånd för 
mellanlagring av 8 000 ton. De åtgärder som kan vidtas när Clab är fullt beskrivs i bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 

5.23 Ansökan bör kompletteras med en redovisning över hur långvariga driftstörningar i 
inkapslingsanläggningen kan påverka beläggningen i Clab och vilka konsekvenser 
detta får.  

Svar: Se svar 5.22. 
 
 
Skyddet av tredje man 

5.24 Grundvattensänkning som uppkommer till följd av anläggande och drift av 
anläggningar får inte försämra omkringliggande vattentäkter. 

Ansökan bör kompletteras med tydlig beskrivning av vilka åtgärder företaget kommer 
att vidta för att motverka oacceptabel påverkan för tredje man och hur detta avses 
säkerställas och kompenseras.  

Svar: I SKB R-10-20 – Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp. Clab/inkapslingsanläggning (Clink) 
- bortledande av grundvatten, uttag av kylvatten från havet samt anläggande av dagvattendamm, 
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redovisas bedömningar av konsekvenser för allmänna och enskilda intressen av marginellt utökad 
grundvattenbortledning från Clab/inkapslingsanläggning (Clink). Bedömningarna baseras på många 
års uppföljning av omgivningspåverkan till följd av grundvattenbortledningen från den befintliga 
undermarksanläggningen Clab. Det tillkommande bergschaktet kommer att tätas (injekteras) i syfte att 
minska inläckaget av grundvatten. Bedömningen som presenteras i R-10-20 är att enskild eller allmän 
vattenförsörjning inte kommer att påverkas av grundvattenbortledningen från Clink, givet att sådan 
påverkan inte har konstaterats under de drygt 25 år Clab varit i drift. 
 
 
Nollalternativet 

5.25 På sidan 291 i MKB skriver SKB: "Nollalternativet beskriver en trolig utveckling om 
inkapslingsanläggningen och slutförvaret inte kommer till stånd". På sidan 20 i 
ansökan "Om ett slutligt omhändertagande av det använda kärnbränslet inte kommer 
till stånd återstår att fortsätta att lagra det som idag, under övervakade former." 
Vidare: "En förlängd övervakad lagring är inget slutligt omhändertagande och 
uppfyller alltså inte de krav som lagstiftningen ställer på kärnkraftsproducenterna." 
På sidan 291 i MKB "Förutom att nollalternativet innebär att lagringskapaciteten 
behöver utökas så kommer även lagringstiden att behöva förlängas." På sidan 292 i 
MKB "Då samhällsutvecklingen i ett långtidsperspektiv är osäker går det inte att 
utesluta att Clab vid någon tidpunkt skulle komma att överges. Vid ett oplanerat 
övergivande av anläggning ökar risken främst till följd av att samtliga system sätts ur 
spel och underhållet uteblir."  

I MKB beskrivs nollalternativet främst med avseende på vattenutsläpp. Övriga 
konsekvenser belyses vagt trots att kärnavfallet är mycket långlivat och farligt och 
Clab, i förhållande till detta, har en mycket begränsad livslängd och bevakning.  

Ansökan behöver kompletteras med en tydlig beskrivning av konsekvenserna för 
människor och omgivningen på kort och lång sikt vid fortsatt förvaring i Clab.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
 
Kontrollprogram 

5.26 Ett kontrollprogram enligt egenkontrollförordningen syftar bland annat till att 
kontrollera att villkor i tillstånd efterlevs och därmed möjliggöra uppföljning av 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Detta underlättas om det för respektive 
anläggning finns villkor med specifika utsläppsnivåer som reglerar tillåten 
miljöpåverkan. 

Det är heller inte givet att ett kontrollprogram fastställs av tillsynsmyndigheten utan 
utgör en styrande del av den mer omfattande egenkontrollen som bedrivs inom 
verksamheten. Hänvisning till utsläppsnivåer i ett kontrollprogram får därmed en svag 
ställning och blir därmed oacceptabelt. Samtidigt försvårar det tillsynsarbetet som 
därmed blir mindre effektivt. Därför behöver specifika utsläppsnivåer fastställas i 
villkor. Kontrollprogrammet bör utformas så att utsläpp till omgivningen kan 
redovisas i den årliga miljörapporten. I den ska både radiologiska och ickeradiologiska 
utsläpp till mark, luft och vatten redovisas, inklusive värdering av konsekvenserna för 
omgivningen.  
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Svar: SKB föreslår nya villkor för verksamhetens påverkan på människor och miljö, se bilaga K:1, 
Förslag till villkor.  
 
Det förslag till kontrollprogram, som var bilagt ansökan, är under uppdatering och en ny version 
kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen senast i juni 2013. Uppdateringen görs bland 
annat för att förslaget ska återspegla ändringar i villkorsförslagen. Förslaget kommer att bli en viktig 
del av SKB:s egenkontroll.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för 
slutförvarssystemet. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

5.27 Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande enligt ovan 
som sitt eget för begäran om komplettering av SKB:s ansökan med tillägget att 
ansökan även ska kompletteras ur energihushållningsperspektivet med avseende på 
den stora mängd energi som finns kvar i det utbrända kärnavfallet som avses 
slutförvaras.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.2, Återvinning av uran 
och plutonium i det använda kärnbränslet.  
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Oskarshamns kommun, samhällsbyggnadsnämnden, enligt aktbilaga 
253. 
 
253:1 Prövnings- och anmälningsplikt 
Nämnden anser att det är av stor vikt att alla prövnings- respektive anmälningspliktiga åtgärder är med 
i prövningen, även de enligt FMH – förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (sedan 8 
juni 2013 ersatt med miljöprövningsförordningen, SFS 2013:251).  
 
Svar: SKB ansöker om tillstånd att bedriva verksamhet inom ett sammanhängande system för 
slutförvaring av använt kärnbränsle. SKB har därvid i tillståndsansökan angett den verksamhetskod 
(90.460) som avser den huvudsakliga verksamhet som ansökan avser. Därutöver har SKB i bilaga K:3, 
avsnitt 5.7, förtydligat att även verksamhetskod 90.470 är tillämplig för hanteringen av kärnbränslet 
inom Clink.  
 
Verksamhetskod 90.460 motsvarar 29 kap. 61 § miljöprövningsförordningen och 90.470 motsvarar 29 
kap. 62 §.  
 
SKB beskriver i tillståndsansökan den samlade verksamheten, såsom SKB planerar att utforma och 
bedriva den. Med anledning av samhällsbyggnadsnämndens önskemål kan förtydligas att även 
verksamhetskoden 23.40 (11 kap. 5 § miljöprövningsförordningen) är tillämplig för hanteringen av 
kärnbränslet såväl inom Clink som vid slutförvarsanläggningen, att 10.50 (4 kap. 6 §) är tillämplig för 
krossning av berg såväl vid Clink som vid slutförvarsanläggningen samt att 40.110 (21 kap. 13 §) är 
tillämplig för uttag av värme vid slutförvarsanläggningen.  
 
SKB vill förtydliga att denna redogörelse inte ska betraktas som uttömmande utan att även andra 
tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder kan bli aktuella inom ramen för den 
sökta verksamheten. 
 
 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 28 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

253:3 Villkor 
• Prövotidsvillkor kompletteras med reglering som begränsar utsläppen under utredningstiden.  

• Orden "i första hand" tas bort i villkoret som begränsar tiden för tunga transporter. 

• Komplettera MB-villkoren med ett redovisningsvillkor som sammanfattande beskriver de 
årliga miljöutsläppen av de radioaktiva ämnen som regleras i speciallagstiftningar. 

 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
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6 Östhammars kommun – Samhällsbyggnadsnämnden 

Aktbilaga 138. 
 
 
Riksintressen 
 
6.1 Forsmarksområdet är av Riksintresse för flera ändamål. 

• Naturvård, hela området utanför kärnkraftsanläggningens avgränsning är Natura 
2000-område vilket regleras av Förordning 1998:1252 om områdesskydd, § 15 
(särskilt skyddade områden). Här handlar det om kalkrika kustbarrskogar i 
landhöjningsområde. 

• Friluftsliv och turism, MB (Miljöbalken) 3 kap 6 § och 4 kap 2 §. 
• Energiproduktion och förvaring av kärnbränsle, MB 3 kap 8 §. 
• Vindbruk, MB 3 kap 8 §. 

 
Utanför själva det berörda området ligger Forsmarks bruk som är av riksintresse för 
kulturminnesvård. Samhällsbyggnadsnämnden anser att slutförvaret i minsta möjliga mån 
ska få inkräkta på övriga riksintressen. Avvägningar om de är motstridiga får göras enligt 
MB 3 kap l0 §.  

Svar: Som samhällsbyggnadsnämnden påpekat finns inom Forsmarksområdet ett flertal utpekade 
riksintressen, se avsnitt 7.1.2 i MKB:n. SKB avser att begränsa negativ påverkan på övriga 
riksintressen (utöver riksintresset för energiproduktion och slutlig förvaring av kärnbränsle) och 
skyddade områden. SKB har i avsnitt 12.1.5 i MKB:n redovisat bedömd påverkan på dessa 
riksintressen.  
 
SKB har i avsnitt 9.5 i toppdokumentet till ansökan redovisat sin syn på den sökta verksamhetens 
tillåtlighet enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken. SKB anser att 
slutförvarsanläggningens tillåtlighet enligt 3 och 4 kap miljöbalken redan bedömts inom ramen för den 
prövning enligt plan- och bygglagen som gjordes när gällande detaljplan antogs.  
 
 
Naturmiljö 

6.2 Ovanmarksdelen kommer med sitt intrång påverka naturmiljön lokalt, den förläggs till 
större delen inom den befintliga "Barackbyn" och går nordost mot Kattskäret. Där 
finns tre små våtmarker av nationellt och regionalt intresse. Det torde dock vara 
ganska lätt att kompensera bortfallet av dessa genom kompenserande, naturvårdande 
åtgärder inom regionen och det är också viktigt att så sker.  

Svar: Såsom påpekas av samhällsbyggnadsnämnden innebär etableringen av ovanmarksanläggningen 
för slutförvarsanläggningen att tre gölar behöver fyllas igen. I en av gölarna har förekomst av 
gölgrodan konstaterats. För att begränsa konsekvenser av igenfyllnaden har SKB under vintern 2012 
grävt och gjort i ordning fyra nya gölar i området. Syftet med de nya gölarna är att skapa nya 
livsmiljöer för gölgrodan inom artens spridningsavstånd från befintliga gölar. Innan utfyllnaden av 
befintliga gölar vid Söderviken sker, kommer grodor från dessa gölar att kunna flyttas till de 
nyskapade gölarna. 
 
 SKB har efter grävningsarbetet startat en uppföljning av de nyskapade miljöerna och i samband med 
inventeringar under sommaren 2012 har gölgroda och större vattensalamander observerats i tre av de 
nya gölarna. Syftet, med att skapa nya gölar inom Forsmarksområdet och inte på någon annan plats 
inom regionen, är att förstärka den lokala populationen av gölgroda. Därmed anser SKB att det finns 
goda förutsättningar för att de nya gölarna ska kunna kompensera bortfallet av de tre gölar som 
behöver fyllas igen.  
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Grundvattenavsänkningar 

6.3 Undermarksdelen är omfattande och mycket mer svårbedömd. Många kvalificerade 
undersökningar har gjorts, att göra fullständiga geotekniska undersökningar är nästan 
omöjligt utan man får bedöma om de är tillräckliga. Intrånget i naturmiljö bedöms 
som försumbart med Undermarksdelen. Högst osäkert är indirekta effekter som 
oavsiktliga grundvattensänkningar. Det är viktigt att man bygger in en beredskap så 
att åtgärder mot plötsliga dräneringar kan vidtas, t ex ledningar från Forsmarksån till 
området ovan och i närheten av Undermarksdelen. Horisontellt täcker 
Undermarksdelen in norra Bolundsfjärden men beroende på sprickbildning kan inte 
uteslutas att Eckarfjärden, Fiskarfjärden och Gällsboträsket påverkas vid 
tunnelbygganden. Troligen behövs inga stora vattenmängder men ledningar bör finnas 
på plats inför ett tunnelbyggande. Tillförsel av vatten till rikkärr (kalkhaltiga 
våtmarker) kan vara nödvändigt och Samhällsbyggnadsnämnden noterar att SKB har 
planer for det. Att bibehålla de rika och unika kalkkärren är viktigt och risken för 
grundvattensänkningar måste bedömas som stor och preventiva åtgärder vidtas 
(Försiktighetsprincipen, MB 2 kap 3 §).  

Svar: Prognoser av grundvattenbortledningens effekter på sjöarnas vattennivå redovisas på sidan 66 i 
underbilaga 4 till MKB:n,Vattenverksamhet i Forsmark (del I) – Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle. Prognoserna används bland annat som underlag just 
för att kunna bedöma behov av åtgärder. Enligt genomförda MIKE SHE-beräkningar, för ett 
hypotetiskt fall med ett helt öppet förvar och endast mycket begränsad tätning av berget, ger 
grundvattenbortledningen upphov till ingen eller endast liten sänkning av vattennivån i sjöarna 
Eckarfjärden, Fiskarfjärden och Gällsboträsket. Det beräkningsfallet som redovisas utgör ett ”värsta-
fall-scenario” och även vid ett ett sådant scenario bedöms den påverkan på sjöarnas vattennivåer ge 
upphov till försumbara konsekvenser för sjöarna i fråga. Baserat på dessa prognoser, som alltså avser 
ett hypotetiskt fall som inte kommer att uppstå i verkligheten, finns det ingen anledning att förbereda 
för vattentillförsel till de nämnda sjöarna. Däremot kommer det att finnas beredskap för att vid behov 
tillföra vatten till ett antal våtmarker med höga naturvärden, som riskerar att påverkas negativt av en 
grundvattensäkning (se avsnitt 10.1.4.1 i MKB:n). Anledningen till det är, att även små förändringar 
av hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden kan innebära betydande konsekvenser för dessa 
miljöer och de skyddsvärda arter som de hyser.  
 
Se även ämnesvisa bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönkemålen, avsnitt 5.2, 
Grundvattenbortledningens konsekvenser för naturvärden. 
 
 
6.4 Samhällsbyggnadsnämnden förordar att grundvattennivån säkerställs ovanför 

Undermarksdelen.  

Svar: Etableringen av undermarksanläggningen kommer att innebära att grundvattenytan sänks när 
grundvatten i sprickor i berget rinner in till anläggningen. Det mest effektiva sättet att minska 
sänkningen av grundvattennivån i berget och därmed följdeffekter på grundvattennivåer i jord och 
hydrologiska effekter, är att injektera och därmed täta berget kring förvarets bergutrymmen.  
 
För att kunna bygga undermarksanläggningen måste inläckaget av grundvatten begränsas genom 
tätning av berget, vilket också innebär att sänkningen av grundvattenytan begränsas. Det finns 
konstruktionskrav, i termer av maximalt tillåtet inläckage, för olika typer av anläggningsdelar i 
slutförvarsanläggningen och som är kopplade till långsiktig säkerhet, se Design premises for a KBS-
3V repository based on results from the safety assessment SR-Can and some subsequent analyses 
(SKB TR-09-22). Det är inte möjligt och heller inte nödvändigt, att ”säkerställa” grundvattennivån 
överallt i bergvolymen kring eller ovan slutförvarsanläggningen. Detta skulle kräva att inget 
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grundvatten skulle tillåtas läcka in till slutförvarsanläggningen, vilket i sin tur skulle kräva att hela 
slutförvarsanläggningen görs helt vattentät.  
 
SKB kommer även att vidta åtgärder för att begränsa negativ påverkan på byggnader, anläggningar 
samt skyddsvärd natur. Bland annat föresås ett koncept i MKB:n med vattentillförsel till våtmarker 
(avsnitt 10.1.4.1, Slutförvar – Effekter och konsekvenser, Grundvattensänkning). Detta, i kombination 
med tätning av berget, bedöms vara tillräckligt för att reducera eventuella konsekvenser av 
grundvattenbortledningen. 
 
 
Buller 

6.5 Buller idag är ingen stor hälsofråga kring kärnkraftverket, däremot redan idag en 
miljöfråga speciellt vid Dannebo strömriktarstation. Ytterligare buller från 
ovanmarksdelen kan ge kumulativa effekter. Man bör överväga metoder att skärma av 
bullret som idag stör en "fridfull vildmarksstämning". Bullerstörningarna som uppstår 
vid slutförvarverksamhetens ovanmarksdel kan lägga sig som en matta söderut till 
Bolundsfjärden och Gällsboträsket. Eftersom tidsperspektivet omfattar 50-60 år anser 
Samhällsbyggnadsnämnden att bullerdämpande åtgärder ska vidtas. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser vidare med hänvisning till att Förordningen om 
omgivningsbuller 2004:675, 8 § skall bullernivåerna följas upp kontinuerligt och 
eventuella åtgärder vidtas vid behov. SKB aviserar att fläktmotorer kommer placeras 
under mark för att undvika buller, likaså undviks bullrande arbete under kvällar och 
nätter. Bergskrossning ger mycket buller och den verksamheten beräknar SKB 
kommer ske under mark när man väl arbetat sig ner i berget. Under de första åren kan 
det dock bli problem som ska åtgärdas.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.5, Buller vid 
uppförande och drift av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och bilaga K:1, Förslag till 
villkor. 
 

6.6 Ökningen av trafikbullret från Riksväg 76, speciellt i Hargs bruk, Norrskedika och 
Johannisfors, där befolkningen redan idag påverkas av höga bullernivåer ska 
undvikas. Förvisso anges bullerökningen som marginell, men det är från en redan hög 
nivå. SKB anser att endast ett fåtal personer drabbas av bullerökningar (ca 20 
personer). Samhällsbyggnadsnämnden efterlyser åtgärder mot detta så att bullret inte 
alls ökar. Transport med pråm på rutten Hargshamn-Forsmarks hamn har 
diskuterats. Samhällsbyggnadsnämnden förordar att denna lösning utreds så att den 
miljömässigt bästa lösningen väljs. En utbyggnad av hamnen i Forsmark kan kräva en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken 6 kap § l.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.2, Sjötransporter av 
bergmassor och bentonit samt avsnitt 5.3, Trafik- och anläggningsbuller. 
 

6.7 Samhällsbyggnadsnämnden förordar att bullerdämpande åtgärder vidtas vid 
ovanmarksdelen samt vid Riksväg 76, speciellt vid Norrskedika och Hargs bruk (däri 
kan t ex ingå transport på pråm Hargshamn-Forsmark i stället för lastbil på Riksväg 
76).  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.5, Buller vid 
uppförande och drift av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och bilaga K:1, Förslag till 
villkor. 
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Beträffande förutsättningarna för att begränsa vägtransporterna genom att till exempel föra 
transporterna av bergmassor och bentonit till båt, se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.2, Sjötransporter av bergmassor och bentonit. 
 
 
Luftföroreningar  

6.8 Befintliga mätdata är knappa. Partikelhalten bedöms vara på en relativt hög 
bakgrundsnivå och anses härstamma från Europeiska kontinenten (gäller små 
partiklar s k PM 10). En viss ökning av utsläppen sker men hur stor? 
Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar en analys av såväl partikelföroreningar som 
kan bli vid slutförvaret som uppkomna luftföroreningar vid transporter. 

Samhällsbyggnadsnämnden förordar studier (simuleringar) av vad ökade 
luftföroreningar och partikelhalter innebär för näromgivningarna och utmed Riksväg 
76.  

Svar: SKB har inom ramen för MKB-arbetet genomfört studier av utsläpp till luft och luftföroreningar 
som kan härstämma från såväl slutförvarsanläggningen som transporter till och från anläggningen i 
Forsmark. Underlaget som togs fram, Miljö- och hälsokonsekvenser av utsläpp till luft – Slutförvar 
Forsmark (inklusive Clab och inkapslingsanläggningen) (SKB P-08-66) omfattar även en bedömning 
av den nuvarande situationen, det vill säga bakgrundshalter. Rapporten är en referens till MKB:n. I 
MKB:n redovisas information om nuvarande situation och bakgrundshalter i Platsförutsättningar, 
kapitel 7 (avsnitt 7.1.9 för Forsmark) medan påverkan, effekter och konsekvenser av luftutsläppen för 
den planerade verksamheten i Forsmark redovisas i kapitel 10, Slutförvar.  
 
 
Vattenföroreningar 

6.9 Det är viktigt att man håller noggrann kontroll på dagvatten och lakvatten under 
driftsskedet och också har reservkapacitet ifall de ordinarie sätten att omhänderta dag- 
och lakvatten inte skulle visa sig fungera. Spilloljor, hydrauloljor mm miljöfarliga 
föroreningar kan läcka ut genom olyckshändelser. Dessa skall kunna omhändertas 
innan de når ut i dag- och lakvatten (Försiktighetsprincipen, MB 2 kap 3 §).  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8, Risk och säkerhet. 
 

6.10 Samhällsbyggnadsnämnden förordar att dagvatten och lakvatten från 
Ovanmarksdelen väl omhändertas liksom eventuella utsläpp av oljor mm och att en 
redogörelse lämnas in för detta.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8, Risk och säkerhet, 
bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark och bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
  
 
Bergupplaget 

6.11 Stora mängder berg, ca 150 000 ton per år kommer tas upp från marken och läggas på 
ett upplag. Viss mängd beräknas säljas medan viss mängd återanvänds på plats. 
Lakvatten kommer läcka ut. Sprängämnesrester gör att det är kväverikt. Det är 
tveksamt om ens den tilltänkta Tjärnpussen skulle räcka för kväverening. Med 
Tjärnpussen tills vidare avförd behövs en redogörelse för hur lakvattenresterna skall 
tas omhand enligt miljöbalken 9 kap 2 §.  
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Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer 
för vatten och vattenhantering och bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 
 
Gölgrodan 

6.12 Östhammars kommun är en av endast tre kommuner i Sverige (Tierp och Älvkarleby 
är de andra) som hyser bestånd av gölgroda. Man bör ej sätta igång med åtgärder som 
förstör nuvarande lokaler för gölgrodan innan man säkerställt att kompensations-
åtgärderna fungerar. 

Samhällsbyggnadsnämnden förordar att åtgärdsprogrammet för gölgrodan följs upp.  

Svar: För att begränsa konsekvenser av igenfyllnaden av tre gölar vid Söderviken, varav en av dessa 
hyser den skyddade gölgrodan, har SKB under vintern 2012 grävt och gjort i ordning fyra nya gölar 
inom Forsmarksområdet. Syftet med de nya gölarna är att skapa nya livsmiljöer för gölgrodan inom 
artens spridningsavstånd från befintliga gölar. SKB har valt att lokalisera de nya gölarna i Forsmark 
för att gynna och om möjligt förstärka den lokala populationen av gölgroda. Innan utfyllnaden av 
befintliga gölar vid Söderviken sker, kommer grodor från dessa gölar att kunna flyttas till de 
nyskapade gölarna.  
 
SKB har efter grävningsarbetet initierat en uppföljning av de nyskapade miljöerna, där flera fysiska, 
hydrologiska och ekologiska parametrar ingår, såsom vattentemperatur, vattennivå och inventeringar 
av växt- och djurarter. I samband med inventeringar under sommaren 2012 har gölgroda och större 
vattensalamander observerats i tre av de nya gölarna 
 
 
Tillgänglighet 

6.13 En utökning eller nybildning av ett verksamhetsområde som slutförvaret innebär att 
allmänhetens tillträde inskränks. Vid ovanmarksdelen "försvinner" ett drygt 
kvadratkilometerstort område som ligger intill ett område för Riksintresse för 
naturvård och Riksintresse för friluftsliv. Som kompensation utförs åtgärder som ökar 
tillgängligheten för allmänheten som t ex anlagda strävstigar med rastplatser vid 
Eckarfjärden, Fiskarfjärden och havskusten. Lagstöd är Förordningen om allvarliga 
miljöskador 2007:667, 11-14 §§ (åtgärder för att kompensera för förlorade 
miljövården). 

Samhällsbyggnadsnämnden förordar att tillgängligheten för allmänheten ökas 
kvalitativt i närliggande områden som kompensation för bortfall av markyta med 
allemansrätt.  

Svar: Stora delar av Forsmarksområdet är relativt orörda, eftersom de i dag är svårtillgängliga. 
Områdets naturvärden är delvis knutna till orördheten (exempelvis häckningsplatser för havsörn) och 
det gäller att i framtiden hitta en balans för att säkerställa att dessa värden bevaras.  
 
Det området som berörs av ovanmarksanläggningen utgörs till stora delar av området för tillfälligt 
boende (den så kallade Barackbyn) som utnyttjas av FKA samt den befintliga industriverksamheten 
som finns i området (till exempel FKA:s reningsverk). De begränsade delar av området som är av 
naturkaraktär utgörs av gölar som i dag inte är lättillgängliga och redan delvis påverkade av mänsklig 
aktivitet (fyllnadsmassor, elledningar med mera). Därmed bedöms inskränkningen på allmänhetens 
tillträde till området som mycket begränsad.  
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I sammanhanget kan också nämnas att det pågår diskussioner med länsstyrelsen i Uppsala län för att 
utreda möjligheten att genom skyltning och informationstavlor i pedagogiskt syfte, öka tillgänglig-
heten till en av de för området typiska våtmarkerna.  
 
Vidare är frågan om tillgänglighet också viktig för områdets närboende. I samband med de 
platsundersökningarna som ägde rum mellan åren 2002 och 2007 har SKB, i samråd med områdets 
närboende, kommit överens om att i den mån det var möjligt inte öka tillgängligheten till de berörda 
områdena. I dag äger SKB drygt 600 hektar mark och vattenarealer inom Forsmarksområdet. SKB är 
även i framtiden mån om att hålla en god och regelbunden dialog med områdets närboende vad gäller 
frågor som rör tillgängligheten till området.  
 
 
6.14 Samhällsbyggnadsnämnden förordar att naturareal som bortfaller vid 

ovanmarksarealen ersätts med reservatsbildning inom liknande kustområde med minst 
dubbla arealen för att vara säker på att sammantagen kvalitet och kvantitet bibehålls.  

Svar: SKB äger nästan all mark ovanför undermarksdelen av slutförvaret och avser sköta den marken 
med en naturvårdsinriktad skötsel. Skötseln är anpassad för att bevara och utveckla de befintliga 
naturvärden som finns i Forsmarksområdet, bland annat rikkärr, våtmarker och kalkbarrskogar.  
 
Den naturareal som bortfaller på grund av ovanmarksanläggningarna uppgår till cirka två hektar. 
Inom SKB:s markinnehav förekommer liknande kustområden som det som bortfaller vid 
ovanmarksanläggningen och dessa kommer att omfattas av SKB:s skötselplan. För att säkerställa 
långsiktigheten avseende skötseln av marken kommer SKB teckna ett naturvårdsavtal eller 
fastighetsavtal med Skogsstyrelsen, där SKB förbinder sig att sköta skogen i enlighet med den 
naturvårdsinriktade skötselplanen. SKB anser att ett naturvårdsavtal eller fastighetsavtal uppfyller 
samma syfte som reservatsbildning, men med tydligare fokus på naturvårdsinriktad skötsel för att 
bibehålla och utveckla områdets naturvärden. Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletterings-
önskemålen, avsnitt 6.1, Skötselplan.  
 
 
Lokalisering 

6.15 De andra alternativens geologiska förutsättningar är svårbedömbara då vi ej har 
tillgång till geologisk expertis. Platsen synes dock väl vald med tanke på att det redan 
finns befintlig infrastruktur för kärnkraftsverksamhet samt att området är tämligen 
obebyggt förutom kärnkraftverket självt (MB 2 kap 6 §, val av plats). Möjligen 
stigande havsnivåer är dock ett frågetecken för verksamheten inom ett så låglänt 
område.  

Svar: Stigande havsvattennivå som skulle kunna orsaka översvämning av bygg- och driftområdet 
innan förslutningen av slutförvarsanläggningen är en risk som ingår i en analys som sträcker sig fram 
till år 2100 och som beaktats vid placeringen och utformningen av den sökta verksamheten. I Expected 
extreme sea levels at Forsmark and Laxemar-Simpevarp up until year 2100 (SKB TR-09-21) beskrivs 
det utredningsarbete som SKB utfört vad gäller strandlinjeförskjutning under perioden. Här 
konstateras att “Maximum sea levels in year 2100 based on the sea level rise estimates by /Rahmstorf 
2007/ are + 254 cm for Forsmark and + 297 cm for Laxemar/Simpevarp, both of these levels with an 
uncertainty interval of about ± 70 cm. The numbers apply for the worst possible case in regard to 
future sea level rise, and for occasions of short duration during heavy storms. In this context it is 
important to note that the data on which these estimates are based are the subject of intense research, 
and that revisions are therefore to be expected.”  
 
Anläggningen kommer att utformas med förhöjda marknivåer inom driftområdet så att den skyddas 
mot extrema höjningar av havsvattennivån. Marknivån kommer preliminärt att höjas till +300 
centimeter för det yttre driftområdet och till +350 centimeter för det inre driftområdet, i höjdsystemet 
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RH70. Det innebär att schakt och tillfartstunnlar kommer att vara skyddade mot översvämning enligt 
samtliga scenarier. En viktig förutsättning är också att en eventuell översvämning visserligen skulle 
kunna störa deponeringsprocessen, men inte ska medföra några utsläpp av radioaktivitet (se bland 
annat MKB:n avsnitt 10.1.5.1). På lång sikt, efter förslutning, kommer slutförvaret periodvis att vara 
täckt av is eller vatten. Riskerna i detta perspektiv har beaktats i SR-Site och kraven på att slutförvaret 
ska vara långsiktigt säkert. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Östhammars kommun – Samhällsbyggnadsnämnden, enligt aktbilaga 
249.  
 
249:2 Buller 
Samhällsbyggnadsnämnden inser svårigheterna att bedöma den framtida marknaden för bergmassor 
och hur dessa skall fraktas. Samhällsbyggnadsnämnden noterar också att SKB har inte avfört 
sjötransport av bentonit (eller bergmassor) och det är den lösning som Samhällsbyggnadsnämnden 
förordar.  
 
Svar: I den kompletterande bilaga K:14, Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i 
Forsmark, har SKB utrett förutsättningar för transporter av bergmassor och bentonit. SKB kommer 
även fortsättningsvis att utreda och överväga olika alternativ för transporter av bergmassor från den 
planerade anläggningen i Forsmark. Vad gäller transporter av bentonit till Forsmark ser fortfarande 
SKB svårigheter med transporter sjövägen till Forsmark och har som huvudinriktning att bentoniten 
transporteras sjövägen till Hargshamns hamn för vidare transport till Forsmark med lastbil.  
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7 Östhammars kommun – Kommunstyrelsen 

Aktbilaga 139 och 151. 
 
Inledning 

7.1 Det svenska kärnbränsleprogrammet rymmer många typer av avfall och 
behandlingsanläggningar, t ex befintliga och framtida förvar. Östhammars kommun 
kräver att få insyn, vara remissinstans och aktiv part i såväl pågående prövningar som 
återkommande prövningarna som kommer äga rum i framtiden.  

Svar: Kommunen har i prövningen av den nu föreliggande ansökan full insyn och avgör i praktiken 
om slutförvarsanläggningen kan etableras i Forsmark genom sitt yttrande i tillåtlighetsärendet till 
Regeringen enligt 17 kap miljöbalken. Om tillåtlighet beviljas sker en närmare prövning av de villkor 
under vilka verksamheten ska få bedrivas. Mark- och miljödomstolens handläggning sker genom en 
öppen process där kommunen i egenskap av sakägare kan föra fram sin syn på hur SKB:s verksamhet 
vid anläggningarna bör bedrivas. Som utgångspunkt fastställs slutliga villkor av mark- och 
miljödomstolen när tillstånd meddelas, men om tillräckligt underlag för att fastställa slutliga villkor 
saknas, kan domstolen skjuta upp frågan om slutliga villkor under en prövotid. Vid behov kan då så 
kallade provisoriska föreskrifter föreskrivas. 
 
Den fortsatta prövningen enligt kärntekniklagen efter att tillstånd erhållits sker stegvis, se 
kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 2.2, En parallell och delvis överlappande 
prövning. 
 
SKB ser den Lokala säkerhetsnämnden i Östhammars kommun som ett ändamålsenligt organ för att ge 
kommunen insyn i SKB:s säkerhets- och strålskyddsarbete vid slutförvarsanläggningen. Det finns ett 
regelverk för den lokala säkerhetsnämndens arbete, som ger kommunen rätt till information och insyn 
samt visst ekonomiskt utrymme för nämndens verksamhet. Säkerhetsnämndens arbetssätt torde kunna 
utvecklas så att slutförvaringen ges en större roll i nämndens verksamhet än vad som i dag är fallet.  
 
När det gäller SKB:s övergripande program och planer avseende framtida förvar eller andra 
anläggningar så redovisas de vart tredje år i de så kallade Fud-programmen. Kommunen är 
remissinstans och bereds på detta sätt möjlighet att framföra sina synpunkter på SKB:s program. Om 
det blir aktuellt att etablera nya anläggningar i kommunen så kommer SKB att samråda med 
kommunen innan MKB upprättas och ansökningar skickas in, i likhet med vad som skett med för 
slutförvaret för använt bränsle och nu sker inför utbyggnaden av SFR. Vid prövning av ansökningarna 
kommer kommunen att få yttra sig i egenskap av sakägare. 
 

7.2 Östhammars kommun har tydligt framfört att det är mycket viktigt att SKB levererar 
överskådligt och förståeligt material i processen utan att material och rapporter för 
den skull förlorar sitt materiella innehåll. Östhammars kommun förutsätter att detta 
fortsätter under hela prövningsprocessen.  

Svar: SKB har som ambitionen att även framöver presentera ett överskådligt och förståeligt material 
av betydelse för prövningsprocessen. 
 
 
Ansökans omfattning 

7.3 För att Östhammars kommun ska kunna bedöma den ansökta verksamheten behöver 
därför som utgångspunkt alla ospecifika begrepp rörande tillståndets omfattning som 
exempelvis "cirka 200 kapslar" som används i toppdokumentets yrkande, ersättas med 
tydliga formuleringar.  
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Östhammars kommun anser att ansökan ska kompletteras med ett maximalt antal 
kapslar som får deponeras såväl totalt som per år. Kommunen anser att 200 kapslar 
kan vara lämpligt maxantal. Ett angivande av det maximala antalet kapslar som får 
deponeras i förvaret bör vara nödvändigt får att kunna dimensionera övriga effekter 
av verksamheten. Om SKB önskar öka takten eller utöka den totala anläggningens 
omfattning får SKB ansöka om tillstånd till utökningen och redovisa fårväntade 
miljökonsekvenser av utökningen.  

Svar: SKB har vid projekteringen av slutförvarsanläggningen utgått från en dimensionerande 
kapacitet om 200 kapslar per år. Kapaciteten har valts för att kunna slutförvara det använda bränslet 
från dagens kärnkraftsprogram inom rimlig tid, med hänsyn tagen till den tid som behövs för 
mellanlagring för att restvärmen ska ha avtagit tillräckligt. Medeltalet deponerade kapslar per år 
kommer att understiga den dimensionerande kapaciteten, men kan under enstaka år behöva uppgå till 
cirka 200 kapslar. Vissa miljökonsekvenser, såsom från transporter, hantering av bergmassor, 
förbrukning av material (till exempel bentonit) och liknande, är väsentligen proportionella mot 
mängden deponerade kapslar medan andra, såsom grundvattenavsänkning väsentligen är oberoende av 
antalet kapslar per år. Då den dimensionerande kapaciteten kommer att överstigas endast marginellt 
och inte mer än vid några enstaka tillfällen under förvarets driftstid, ser SKB det som ändamålsenligt 
att inte ha någon specificerad gräns för antalet kapslar som kan deponeras per år. 
 
När det gäller den mängd använt bränsle som ansökan avser, se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 1.1.1, Mängden bränsle.  
 
 
7.4 I toppdokumentet, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, anges under yrkandena B.1 

att SKB önskar slutförvara kärnämne, i huvudsak bestående av använt kärnbränsle, 
och därutöver kärnavfall. I avsnitt 1.3 lämnas ytterligare redovisning av vilka typer av 
kärnbränsle som ska slutförvaras, men även där används begrepp "i huvudsak 
konstruktionsmaterial". Som Östhammars kommun tolkar de nuvarande 
formuleringarna ska det slutförvars cirka 12 000 ton använt kärnbränsle och 
därutöver kärnavfall som i huvudsak består av konstruktionsmaterial får 
bränsleelement. 

Östhammars kommun anser att ansökan måste avgränsas och omfatta maximala 
mängder och önskar ett klargörande av vilka mängder, total vikt, och typer av avfall 
som ska slutförvaras och deras egenskaper. 

Det noteras att utökad information skulle behövas om bränsle med ökad 
utbränningsgrad och vad det har för påverkan på initialtillståndet.  

Svar: Den uppskattade mängden använt bränsle som ska slutförvaras uppgår till cirka 12 000 ton. Det 
bör noteras att ungefär hälften av denna mängd finns i dag och har kända egenskaper (sista februari 
2013 fanns det 5 644 ton i Clab). Resterande mängd planeras att bli producerad under de kommande 
cirka 30 åren och det bränslets egenskaper kan inte vara känt i detalj. Ansökan baseras på 
kärnkraftverkens prognoser avseende kraftproduktion och utbränningsgrad. Dessutom tillkommer 
mindre mängder bränslerester (några ton) från experiment och provningsverksamhet i Studsvik. 
 
En närmare beskrivning av det bränsle som avses slutförvaras finns i Spent fuel for disposal in the 
KBS-3 repository (SKB TR-10-13), som är en bilaga till SR-Site och inlämnad i ansökan enligt 
kärntekniklagen. Där finns redovisning av mängder, vikt, typer av avfall som ska slutförvaras och 
deras egenskaper. I kapitel 6 ges information om bränslets intitialtillstånd, kapslarnas inventarium av 
radioaktiva ämnen och hur det påverkas av utbränningen. I kapslarna kommer bränsleelement med 
olika utbränning att blandas, bland annat för att resteffekten i varje enskild kapsel ska understiga 1 700 
W. Bränsle med högre utbränning avger högre resteffekt än bränsle med lägre utbränning efter samma 
avklingningstid. 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 38 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

 
När det gäller den mängd använt bränsle som ansökan avser, se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 1.1.1, Mängden bränsle.  
 
 
7.5 Östhammars kommun förväntar sig även en utförligare redovisning av hur MOX-

bränsle ska hanteras.  

Svar: En utförligare redovisning av hur MOX-bränslet ska hanteras finns i bilaga K:2, Ämnesvisa 
svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.5, Hantering av MOX-bränsle. 

 

7.6 Östhammars kommun önskar även en beskrivning av egenskaperna hos det sista 
bränslet som tas ur reaktorerna när dessa stängs. Som Östhammars kommun 
uppfattar det kommer detta bränsle troligen vara lågutbränt. Om så är fallet bör SKB 
redovisa om bolaget kommer att vidta särskilda åtgärder med detta bränsle. 

Svar: En beskrivning av egenskaperna hos det sista bränslet som tas ur reaktorn finns i bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.6. 
 

7.7 SKB anger i toppdokumentet, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, sid. 8 att KBS-
3-systemet består av Clab/Clink, ett transportsystem och en slutförvarsanläggning. 
Vidare anger SKB att ansökan omfattar verksamheter på geografiskt skilda orter. Det 
är Östhammars kommuns uppfattning att ansökan behöver kompletteras med en 
beskrivning av transportsystemet och dess miljöpåverkan samt skyddsåtgärder för att 
minska dessa.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.9, Sjötransporter av 
använt kärnbränsle och kärnavfall. 
 

7.8 Det är Östhammars kommuns uppfattning att informationsbevarande är en väldigt 
viktig del av verksamheten och att bevarandet av information inte ska bestämmas av 
SKB:s ambition utan av tydliga regleringar. 

Svar: SKB instämmer i att former för bevarande av information är en myndighetsfråga. Det är också 
en fråga som är av internationellt intresse för att möjliggöra framtida kärnämneskontroll.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 8, Informationsbevarande. 
 

7.9 Östhammars kommun gör bedömningen att det är nödvändigt att SKB med vissa 
tidsintervall under hela driftperioden och inför förslutning återkommer med en 
omvärlds- och framtidsanalys, medfokus på informationsbevarande och övervakning.  

Svar: Beslut om formerna för informationsbevarande långt in i framtiden blir aktuell först i samband 
med att slutförvarsanläggningen ska förslutas, vilket beräknas ske omkring år 2100. Det övergripande 
målet med SKB:s pågående och fortsatta arbete är att hitta arbetssätt och kanaler för att hålla frågan –
hur man kan bevara information och kunskap om ett slutförvar för radioaktivt avfall efter förslutning – 
aktuell och levande. En naturlig del av arbetet är analyser av förändringar i omvärlden med en 
bedömning av vad de kan innebära för frågan om långsiktigt informationsbevarande. Självklart är det 
rimligt att SKB regelbundet under drifttiden redovisar arbetet.  

Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 8, Informationsbevarande. 
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7.10 Östhammars kommun anser att miljökonsekvenserna av återtag är beroende av 
graden av förslutning och antal kapslar som behöver återtas och anser därför att 
konsekvenserna av ett eventuellt återtag ska redovisas. 

Svar: SKB instämmer principiellt i påpekandet från Östhammars kommun. Som framgår av analysen 
av säkerheten under drift (SR-Drift – Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggning 
för använt kärnbränsle), som bifogades ansökan, skulle det kunna bli aktuellt att återta enskilda 
kapslar, med tillhörande buffert och återfyllnadsmaterial. Sådana återtag förväntas dock bli mycket 
sällsynta. Mer detaljerade planer för hur dessa återtag skulle kunna genomföras, inklusive planer för 
hantering av eventuellt kasserad buffert eller återfyllnadsmaterial kommer att redovisas i den 
preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) som ska lämnas till och godkännas av SSM innan 
uppförandet av slutförvarsanläggningen får påbörjas. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.4, Återtag. 
 

7.11 Östhammars kommun noterar att det i ansökan hänvisas till FUD:ar och andra 
rapporter som inte ingår i ansökan, till exempel i metodvals bilagan, sid. 20,01.1. 

Svar: Principen är att de dokument som refereras i ansökningarna, men inte lämnats in med 
ansökningshandlingarna, har ett värde i sammanhanget men inte bedömts som tillräckligt viktiga eller 
relevanta för att ingå i ansökningarna. De refererade hänvisningarna till Fud-programmen med mera är 
avsedda att understryka hur väl behandlad metodfrågan är genom åren samt att ge vägledning för den 
som är intresserad av att fördjupa sig i ämnet.  
 
 
Villkor och förslag till skyddsåtgärder 

7.12 Kommunen anser att ansökan bör kompletteras med en sammanfattning av de centrala 
åtaganden som SKB åtar sig i målet. 

Detta för att göra det möjligt att bedöma om skäliga åtaganden har gjorts och i vilken 
utsträckning det allmänna villkoret bör kompletteras med särskilda villkor. 
Kommunen kan dock redan nu konstatera att SKB i sin ansökan föreslår ytterst få 
särskilda villkor, vilket inte bedöms rimligt i relation till den mycket omfattande 
påverkan som anläggningen skulle kunna få på omgivningen om inte nödvändiga 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas. Avsaknaden av villkor kan inte motiveras 
med att vissa åtgärder ligger långt fram i tiden och därför inte fullt ut kan överblickas.  

Svar: I denna komplettering lämnar SKB ett antal förslag till villkor, se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 

7.13 Tillståndet och med tillståndet förenade villkor måste innehålla ett krav på sökanden 
att regelbundet anpassa verksamheten i takt med att förbättringsmöjligheter 
uppkommer alternativt måste tillståndet och/eller villkoren utifrån miljöbalken 
omprövas med en viss regelbundenhet, liknande den omprövning som sker enligt 
kärntekniklagen. 

Svar: Kärntekniklagen och -förordningen innehåller regler som innebär att SSM kan ändra och 
föreskriva nya villkor när det behövs med hänsyn till säkerheten. Detta innebär att villkor som 
meddelats enligt kärntekniklagen kan anpassas till förbättringsmöjligheter på det sätt som kommunen 
efterlyser. Villkor enligt miljöbalken kan inte ändras på samma enkla sätt. Enligt balken krävs att en 
ansökan om villkorsändring ges in till mark- och miljödomstolen från en behörig myndighet eller från 
verksamhetsutövaren. Även om miljöbalkssystemet inte är lika flexibelt som kärntekniklagstiftningen 
kommer det, såsom kommunen önskar, vara möjligt att när behov uppstår anpassa villkor till 
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förbättringsmöjligheter. När det gäller en verksamhet som ska bedrivas under lång tid kan man också i 
praktiken förutse att tillståndet kommer att omprövas i sin helhet vid någon tidpunkt. 
 

7.14 Även enligt miljöbalken förväntas verksamheten omprövas med viss regelbundenhet, 
detta för att kunna bedöma om verksamheten bedrivs enligt bästa möjliga teknik och 
med vidtagande av lämpliga skyddsåtgärder. Östhammars kommun anser därför att 
ytterligare förslag till villkor bör föreslås av SKB, med den omfattning som krävs för 
att säkerställa skäliga miljökrav och att verksamheten ska kunna kontrolleras på ett 
tillförlitligt sätt.  

Svar: I denna komplettering lämnar SKB ett antal förslag till villkor, se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
I de fall det ansetts motiverat innehåller förslagen även reglering av hur efterlevnaden ska kontrolleras. 
I övrigt kan detta regleras i kontrollprogrammet.  
 
Det förslag till kontrollprogram, som var bilagt ansökan, är under uppdatering och en ny version 
kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen senast i juni 2013. Se även bilaga K:2, Ämnesvisa 
svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för slutförvarssystemet. 
 

7.15 Östhammars kommun vill därför se att verbet "kan" byts mot verbet "ska" i de fall 
avsikten är att det ska utgöra ett åtagande enligt det allmänna villkoret.  

Svar: Som anges i avsnitt 4 i ansökans toppdokument, har de planerade anläggningarna getts en 
referensutformning i ansökningshandlingarna varvid arbetet med att utveckla detaljer kring olika 
barriärer och variationer i deponeringssätt med mera, kommer att fortsätta åtminstone till 
deponeringen av använt kärnbränsle kan inledas om drygt ett decennium. SKB anser att det vore 
olyckligt att i detta skede av prövningen lägga fast alltför detaljerade principer om anläggningarnas 
utformning och verksamhetens bedrivande. 
 
SKB har valt att i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken samla åtaganden om skyddsåtgärder och 
villkorsförslag i toppdokumentet och i de särskilda bilagorna om vattenverksamhet. I denna 
komplettering görs åtaganden om ytterligare skyddsåtgärder och lämnas förslag till ytterligare villkor, 
se bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 

7.16 Som nämnts ovan anser kommunen att SKB bör upprätta en sammanställning över de 
åtaganden som lämnas i ansökan. Ansökan bör vidare kompletteras med ytterligare 
förslag till villkor. Nedan anges några exempel på områden där Östhammars kommun 
anser att det saknas bindande formuleringar eller finns behov av reglering: 

I det fall damning från bergupplaget, se MKB sid. 314, 12.4.4.3, kan antas ge upphov 
till störning anser Östhammars kommun att SKB ska vidta åtgärder för att avhjälpa 
dessa. 

Svar a: I denna komplettering finns förslag till villkor angående åtgärder mot damning, se bilaga K:1, 
Förslag till villkor. 
 
 

Östhammars kommun anser att ansökan ska kompletteras med förslag på villkor 
rörande hur stor grundvattenavsänkning som verksamheten ger upphov till, alternativt 
maximalt inläckande vatten till hela slutförvarsanläggningen. 

Svar b: I bilaga K:1, Förslag till villkor, finns förslag till villkor avseende grundvattenbortledning vid 
slutförvarsanläggningen.  
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I bilaga vattenverksamhet i Forsmark, del I, sid. 105, anges att SKB avser att föreslå 
förslag till mätbara kriterier för när vattentillförsel till kalkgölar och rikkärr ska sättas 
in. Östhammars kommun önskar en komplettering av ansökan där dessa kriterier 
beskrivs alternativt, en tidsplan som anger när SKB förbinder sig att presentera dessa. 

Svar c: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, 
Grundvattenbortledningens konsekvenser för naturvärden. 
 
 

I bilaga avstämning mot miljökvalitetsmål och folkhälsomål, sid. 10, 4.1.1, anger SKB 
att man kommer att ställa krav på drivmedel vid upphandling och projektering. 
Östhammars kommun anser att en reglering av drivmedel måste innehålla ett krav att 
följa med utvecklingen som troligen kommer att ske inom drivmedel så att SKB under 
hela drifttiden använder sig av drivmedel av högsta miljöklass. 

Svar d: I underbilaga 6 till MKB:n, Avstämning mot miljömål, anges att SKB i den fortsatta 
projekteringen och upphandlingen av lastbilar och arbetsmaskiner kommer att ställa miljökrav på att 
drivmedel ska vara diesel av miljöklass 1 eller bättre. SKB vill med anledning av Östhammars 
kommuns fråga förtydliga att SKB avser att följa drivmedels- och teknikutvecklingen för lastbilar och 
arbetsmaskiner och uppdatera miljökraven i takt med denna utveckling. 
 
 

SKB anger i avstämning mot miljökvalitetsmål och folkhälsomål sid. 24, att man 
kommer att arbeta med skötsel av skogs- och våtmarksmiljöer för att bibehålla och öka 
naturvärdena som finns i området. Östhammars kommun önskar att en tydlig plan, 
som visar hur SKB avser att förvalta den areal som bolaget innehar i området, tas 
fram. 

Svar e: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 6, Skötselplan och 
kompensationsåtgärder. 
 
 

SKB anger i MKB:n sid. 238 att kväveinnehållet i lakvattnet kommer att variera på 
grund av variation i nederbörd. Östhammars kommun önskar en beskrivning av 
effekter, både ekologiska och ekonomiska, av en eventuell rengöring av massorna 
innan placering på bergupplaget.  

Svar f: Lakvattnet från bergupplaget kommer att ledas till FKA:s reningsverk. Lakvattnet bildas när 
nederbörd kommer i kontakt med bergmassorna. En eventuell rening av massorna innan placering på 
bergupplag kommer att ge upphov till kväverikt lakvatten på samma sätt och löser inte problemet. 
Däremot kan det bli aktuellt med bevattna massorna med sprinklers i syftet att minska damning från 
upplaget. 
 
Se även bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar 
för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 
 

I bilaga AH sid. 19, anger SKB att bolaget har ett miljöledningssystem som innehåller 
rutiner för hantering och inköp av kemikalier. Östhammars kommun önskar förslag 
på bindande villkor som anger en lägsta nivå som bolaget kan tänka sig förbinda sig till 
avseende kemikaliehantering.  

Svar g: I bilaga K:1, Förslag till villkor, finns förslag till villkor avseende hantering av kemikalier. 
Det kan även tilläggas att SKB, i enlighet med den så kallade substitutionsregeln i 2 kap 4 § 
miljöbalken, ersätter farliga kemikalier med mindre farliga där det är möjligt. 
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Östhammars kommun önskar att SKB ska förtydliga utformningen av bergupplaget 
med avseende på täthet i botten.  

Svar h: Bergupplaget kommer att utföras med tät botten för att möjliggöra uppsamling av lakvatten 
samt förhindra förorening av grundvatten. Utförandet är beroende av underliggande moräns täthet och 
bestäms i detalj i samband med detaljerad projektering av bergupplaget och dess lakvattenhantering. 
 
 

I bilaga KP sid. 11, anges att SKB avser att följa upp förändringar i grund- och 
ytvattnets kvalité för att skaffa kunskap om verksamhetens konsekvenser och få ett 
underlag för när åtgärder behöver sättas in. Östhammars kommun önskar en 
beskrivning av hur provtagningen ska ske och med vilket intervall, samt vid vilka 
konsekvenser bolaget avser att sätta in skyddsåtgärder och vilka åtgärder som då kan 
vara möjliga att vidta.  

Svar i: SKB kommer att under år 2013 påbörja anpassning och utveckling av undersökningsmetoder, 
utvärderingsmetodik, datasystem och moniteringsprogram inför och under uppförande och drift av 
anläggningen (se kapitel 7 i Ramprogram för detaljundersökningar (SKB R-10-08)). Slutsatser och 
resultat från anpassnings- och utvecklingsarbetet kommer att tillämpas genom vidareutveckling och 
detaljering av de kontrollprogram som är kopplade till villkor för tillstånd och dispenser, program för 
egenkontroll samt krav på entreprenörers miljöprogram. Sådan vidareutveckling och detaljering 
kommer att innefatta provtagningsmetoder, provtagningsintervall, samt förslag på kriterier för att vidta 
olika typer av åtgärder, såsom åtgärder för att motverka förändringar av grund- och ytvattenkvalitet. 
Nedan anges de delar av ansökan där planerade och andra, möjliga åtgärder mot sådana förändringar 
beskrivs: 
 
Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen: Som framgår i underbilaga 4 till 
MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del I) – Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle, avsnitt 7.1, är injektering av förvarets undermarksdel 
den viktigaste förebyggande åtgärden med avseende på grundvattenbortledningen. 
 
Utsläpp av länshållningsvatten från slutförvarsanläggningen: Enligt de planer som presenteras i 
ansökan (avsnitt 10.1.2.1–2 i MKB:n) omfattar reningsåtgärderna sedimentering, oljeavskiljning och 
vid behov pH-justering. Möjliga, ytterligare åtgärder omfattar en översyn av befintlig rening och vid 
behov införande av kompletterande reningssteg. 
 
Utsläpp av lakvatten från bergupplag: SKB avser att rena lakvattnet från bergupplaget med 
avseende på oljerester, partiklar och kväve. De reningsåtgärder som föreslogs i MKB:n har ändrats och 
ersätts med de som beskrivs i bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 
Arbeten i vatten vid uppförande av ny bro över kylvattenkanalen: Exempel på åtgärder som är 
möjliga att vidta presenteras i underbilaga 5 till MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del II) – 
Slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle: Vattenverksamheten ovan mark, avsnitt 4.3. 
 
Igenfyllnad av vattenområden inom driftområdet: Exempel på åtgärder som är möjliga att vidta 
presenteras i avsnitt 2.3 i underbilaga 5 till MKB:n. 
 
Nyttjande av bergmassor från piren vid SFR: Exempel på åtgärder som är möjliga att vidta 
presenteras i avsnitt 6.3 i underbilaga 5 till MKB:n. 
 
 

Vid eventuella förändringar av vattenkvalité i brunnar anger SKB som skyddsåtgärd 
att diskutera lämpliga åtgärder, se bilaga KP sid. 12, med fastighetsägaren. 
Östhammars kommun önskar en beskrivning av vilka lämpliga åtgärder som kan 
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behöva vidtas och anser att SKB ska visa att de har en beredskap att vidta dessa 
åtgärder. 

Svar j: Som del av förberedelserna inför uppförande och drift bedriver SKB utvecklingsarbete inom 
till exempel moniteringsmetoder, moniteringsprogram och datasystem. Arbetet omfattar bland annat 
vattenkemiska förändringar (inklusive enskilda brunnar), med syftet att i ett första steg kunna klargöra 
om grundvattenbortledningen från slutförvarsanläggningen är orsak till eventuella vattenkemiska 
förändringar. Beroende på brunnens användning och typ av vattenkemisk förändring, omfattar 
åtgärder för enskild vattenförsörjning olika reningsmetoder eller ersättning med annan vatten-
försörjning. Generellt innefattar således åtgärderna redan etablerad och välkänd teknik, vilket i sin tur 
innebär relativt kort tid från beslut till genomförande. 
 
 
MKB:s omfattning 

7.17 Trots att risken för en radiologisk olycka anges som liten, anser Östhammars kommun 
att det ska redovisas i MKB:n eftersom konsekvenserna av en radiologisk olycka kan 
bli mycket allvarliga. 

Svar: Se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 4.4, MKB:n som 
beslutsunderlag, samt bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8.2, 
Radiologiska risker – störningar och händelser. 
 
 
7.18 Östhammars kommun anser att ansökningshandlingarna mycket tydligt bör redogöra 

för hur deponering av kapslar i förvarsutrymmen ska kunna ske parallellt med 
utbyggnad av nya förvarsområden. 

Det framgår inte med tillräcklig tydlighet för att en bedömning av skäliga 
skyddsåtgärder och föreslagna kontrollsystem ska kunna ske. Det är möjligen framför 
allt en säkerhetsfråga som sannolikt kommer att behandlas utförligt i den 
tillståndsprövning som ska ske enligt kärntekniklagen och villkorsprövningen enligt 
strålskyddslagen men frågan bör enligt kommunens uppfattning redovisas utförligt 
även i miljöprövningen. 

Svar: Verksamheten deponering och utbyggnad framgår översiktligt i SR-Drift, kapitel 4, avsnitt 3.2 
och i SR-Drift, kapitel 5, avsnitten 3.1 och 3.2. Kraven på fysisk separation framgår av SR-Drift 
kapitel 3 avsnitt 5.3 och 7.3.5 och kommer att förtydligas i PSAR. Enligt SSMFS 2008:1 kap 4 ska 
detta framgå av säkerhetsredovisningen, PSAR. 
 
I SR-Site, avsnitt 10.2.6, Driftverksamhetens effekter på färdigställda delar av förvaret, konstateras att 
den fortsatta byggnationen och driften av förvaret inte kommer att innebära någon negativ påverkan på 
de färdigställda delarna av förvaret, under förutsättning att sprängverksamheten har ett minimiavstånd 
på 80 meter från de färdigställda delarna. Denna restriktion är en konstruktionsförutsättning som ligger 
till grund för SKB:s fortsatta planering av logistiken kring slutförvarets utbyggnad under drift.  
 
Avståndet mellan deponeringsarbete samt bergarbete regleras av den önskade framförhållningen av 
färdigställda deponeringstunnlar i relation till det deponeringsarbetet. Framförhållningen kommer 
uppskattningsvis att motsvaras av cirka 15 färdigställda deponeringstunnlar, det vill säga ett avstånd 
på cirka 300 meter (beräknat på 40 meter mellan respektive deponeringstunnel). Framförhållningen 
kommer vara nödvändig för att förhindra uppehåll i deponeringsarbetet vid eventuella störningar i 
bergarbetet. 
 
Enligt kapitel 5 i Underground design Forsmark – Layout D2 (SKB R-08-116) så ska ett minsta 
avstånd på 80 meter tillämpas mellan berg- respektive deponeringsarbete för att förhindra skadliga 
vibrationer på barriärerna runt kapseln (från berguttag). I praktiken blir alltså detta avstånd betydligt 
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större (cirka 300 meter) för att säkerställa kravet på löpande deponeringsarbete. Det bör även påpekas 
att layouten görs så att nya tunnlar som ska sprängas alltid kommer att placeras minst 80 meter från 
redan deponerade kapslar, vilket följaktligen styr avståndet mellan olika deponeringsområden. 
 
För att förtydliga hur den planerade utbyggnaden alltid kommer att tillgodose att avståndet mellan 
deponerade tunnlar och sprängarbetet kommer att vara betydligt längre än 80 meter, lämnas följande 
kompletterande information:  
 
Den avskiljande väggen mellan berg- respektive deponeringsarbete kommer att förflyttas för att 
säkerställa det önskade avståndet. Vid förflyttning av väggen placeras även denna med hänsyn till att 
uppnå erforderlig framförhållning mellan berg- respektive deponeringsarbete. Uppskattningsvis sker 
förflyttning av skiljeväggen i intervall om cirka tre år, vilket motsvarar cirka 15 färdigställda 
deponeringstunnlar motsvarande ett avstånd på cirka 300 meter (beräknat på deponering av 200 
kapslar per år samt 40 kapslar per deponeringstunnel). 
 
En uppdaterad beskrivning av den planerade verksamheten vid den samtida utbyggnaden och 
deponeringsverksamheten i slutförvaret kommer att redovisas i PSAR, som ett led i den stegvisa 
prövningen av den planerade kärntekniska verksamheten. Se kompletteringsyttrandet (komplettering I, 
april 2013), avsnitt 2.2, En parallell och delvis överlappande prövning. 
 
En övergripande beskrivning av systemet för de kontroller som planeras för slutförvarssystemet ges i 
bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för 
slutförvarssystemet. 
 

7.19 Vidare borde det moment i hanteringen av kapslar när lasten transporteras från 
industrihamnen till slutförvarsanläggningen och sedan förflyttas ner till 
omlastningshallen vara ett känsligt moment i hanteringen. Av toppdokumentet, avsnitt 
3.3 Slutförvarsanläggningen, punkt 3.3.6, s. 13, framgår inte hur detta skede ska gå till 
och vilka skyddsåtgärder som föreslås vidtas. Det framgår inte hur länge lasten kan bli 
stående parkerad innan den leds vidare ner till omlastningshallen.  

Detta skeende och vilka skyddsåtgärder som föreslås vidtas med en tydlig motivering 
till varför de är rimliga måste framgå av ansökningshandlingarna. 

Även riskerna för en olycka eller någon form av yttre angrepp under transport av 
kärnavfall, både sjö- och landvägen, och vilka åtgärder som kan vidtas bör belysas.  

Svar: Transport av kapslar från inkapslingsanläggningen till slutförvarsanläggningen i Forsmark 
beskrivs i referens 4 till i SR-Drift, kapitel 7, Strålskydd och strålskärmning. Denna referens, 
Transport av inkapslat bränsle till slutförvaring i Forsmark (SKBdoc 1171993, vesion 2.0) beskriver 
också transporten från terminalhallen till omlastningshallen, avsnitt 3.2.3, samt säkerhet vid störningar 
och missöden, kapitel 5. 
 
Kapslar transporteras i kapseltransportbehållare hela vägen från inkapslingsanläggningen till 
slutförvarsanläggningen. Transporten, av kapsel i kapseltransportbehållare, från hamnen till 
slutförvarsanläggningen är bevakad och sker med terminalfordon avsett för transport av kärnavfall. 
Transporten är inte känsligare jämfört med nu förekommande transporter av använt kärnbränsle från 
kraftverken till Clab. Kapseltransportbehållare med lastbärare ställs upp i terminalbyggnaden inne på 
bevakat område vid slutförvarsanläggningen. Terminalbyggnaden, som är skalskyddad och larmad, 
utgör kontrollerat område innanför områdesskyddet. Terminalbyggnaden ska rymma en full transport 
av transportbehållare med kapslar, det vill säga tolv stycken. Uppställning av kapslar i kapseltransport-
behållare i terminalbyggnaden ska kunna ske under en längre tid, med tanke på eventuella 
driftstörningar i deponeringsverksamheten. Förlängd uppställningstid i terminalbyggnaden ska inte 
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föranleda speciella skyddsåtgärder. Enligt SSMFS 2008:1 kap 4 ska detta framgå av 
säkerhetsredovisningen, PSAR.  
 
 
Lokala miljömål 

7.20 En eventuell slutförvarsanläggning kommer att ge upphov till lokal miljöpåverkan. För 
att kunna bedöma verksamhetens påverkan önskar Östhammars kommun att ansökan 
kompletteras med avstämning mot de lokala miljömålen för Östhammars kommun, se 
P-10-31 miljökvalitetsmål sid. 7, 3.1. 

Svar: SKB har i underbilaga 6 till MKB:n, Avstämning mot miljökvalitetsmål och folkhälsomål (SKB 
P-10-31) redogjort för hur nationella och regionala miljökvalitetsmål uppfylls vid uppförande, drift 
och avveckling av inkapslingsanläggningen och slutförvarsanläggningen samt av Clink 
(inkapslingsanläggningen sammanbyggd med Clab). Vid tidpunkten för ansökan fanns inte de nu 
gällande lokala miljömålen i Östhammars kommun.  
 
Härmed kompletterar SKB nu ansökan med hur planerad verksamhet påverkar möjligheterna att 
uppfylla Östhammars kommuns lokala miljömål i uppförande, drift och avveckling av 
inkapslingsanläggningen och slutförvarsanläggningen samt av Clink (inkapslingsanläggningen 
sammanbyggd med Clab). 
 
Lokala miljömål där SKB:s verksamhet inte bedöms ha bäring på möjlighet till måluppfyllelse har inte 
tagits med i nedanstående bedömning.  
 
Begränsad miljöpåverkan, delmål ”Utsläppen av växthusgaser från transporterna ska minska. 
Utsläppen orsakade av tjänsteresor med kommunens bilar ska minska med 20 procent till 
2016.” 
Två av SKB:s tre företagsövergripande miljömål lyder ”Begränsa utsläpp av klimatpåverkande gaser” 
och ”Mer energieffektiv drift av SKB:s anläggningar”, vilka alltså arbetar åt samma håll som 
Östhammars kommuns lokala miljömål. Det lokala målet ligger väl i linje med det regionala målet och 
verksamhetens påverkan på det regionala målet behandlats på sidona 10–11 i underbilaga 6 till 
MKB:n.  
 
Bedömning av hur det lokala miljömålet uppfylls 
SKB:s planerade verksamhet påverkar inte möjligheten att uppfylla målet. 
 
Grundvatten av god kvalitet, delmål ”Vid plan- och bygglovsärenden ska resurshushållning med 
vatten vara vägledande i beslut.” 
Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen kommer att ge upphov till sanitärt spillvatten (dusch, 
tvättanordningar, toaletter med mera) och byggvatten (borrning, sprängning, spolning med mera) Allt 
vatten tas från bruksdammen vid Forsmarks bruk. Sanitärt spillvatten renas i FKA:s reningsverk före 
användning, medan byggvatten kommer direkt från dammen. Detta bedöms vara ett sätt att 
resurshushålla med vatten i projektet.  
 
Bedömning av hur det lokala miljömålet uppfylls 
SKB:s planerade verksamhet bidrar till att uppfylla målet. 
 
Hav i balans och levande kust och skärgård, delmål ”De biologiska och kulturella värdena längs 
kusten ska beaktas i den kommunala planeringen.”  
För att begränsa påverkan på landskapsbilden har slutförvarsanläggningen planerats i ett område som 
redan är påverkat av andra industriella anläggningar. För området har en kulturmiljöutredning, en 
arkeologisk utredning etapp 1 och en fördjupad besiktning av Söderviken genomförts, se avsnitt 
10.1.4.3 i MKB:n. Dessa utredningar visar att Söderviksområdet inte hyser några särskilda 
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kulturmiljövärden och att inga kända fasta fornlämningar finns i lokaliseringsområdet. Kommunen 
anger i bakgrundstext till miljökvalitetsmålet, att för en långsiktig positiv utveckling av 
skärgårdsområdena krävs att det finns arbetstillfällen som gör att människor har möjlighet att bo kvar. 
Slutförvarsanläggningen bidrar till att uppfylla detta. Den föreslagna hanteringen av förorenade 
vattenströmmar (rening i reningsverk för spillvatten, rening genom sedimentering för 
länshållningsvatten, kväverening genom översilning för lakvatten från bergupplag och lokalt 
omhändertagande av dagvatten) bedöms leda till obetydlig påverkan på miljön, se avsnitt 10.1.3.7 i 
MKB:n.  
 
Bedömning av hur det lokala miljömålet uppfylls 
SKB:s planerade verksamhet påverkar inte möjligheten att uppfylla målet. 
 
Myllrande våtmarker, delmål ”Antalet anlagda och återställda våtmarker ska öka i 
Östhammars kommun.” 
Inför etableringen av slutförvarsanläggningens driftområde krävs fullständig igenfyllnad av två 
vattenområden och delvis igenfyllnad av ett tredje vattenområde. Dessa tre vattenområden utgörs av 
gölar (små grunda sjöar) som omges av kärrmarker. För att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för 
gölgrodan, som är skyddad av artskyddsförordningen, har därför fyra stycken nya gölar anlagts i 
befintliga våtmarker under vintern 2011/2012. Utöver anläggande av nya gölar planerar SKB även att 
vidta skötselåtgärder för våtmarker med höga naturvärden i området. 
 
Bedömning av hur det lokala miljömålet uppfylls 
SKB:s planerade verksamhet bidrar till att uppfylla målet. 
 
Myllrande våtmarker, delmål ”Antalet skyddade våtmarker ska öka i Östhammars kommun.” 
De gölar där gölgroda har observerats är inte i sig skyddade, men däremot är gölgrodans habitat (vilket 
omfattar gölarna) skyddat enligt artskyddsförordningen. De tre gölar som fylls igen, kompenseras 
genom att fyra nya gölar anläggs. I samband med inventeringar under sommaren 2012 har gölgroda 
och större vattensalamander redan observerats i tre av dessa nya gölar. Denna förekomst av skyddade 
arter innebär i förlängningen att de nya gölarna är skyddade eftersom de är livsmiljö för dessa arter.  
 
Bedömning av hur det lokala miljömålet uppfylls 
SKB:s planerade verksamhet bidrar till att uppfylla målet.  
 
 
Psykosociala effekter 

7.21 I MKB:n, sid. 302, 12.1.3.2, beskrivs främst psykosociala effekter på grund av en 
radiologisk olycka och stigmatisering av orten. Östhammars kommun anser att oro för 
olyckor som inte är av radiologisk karaktär också ska beskrivas i MKB:n. De 
omfattande tunga transporterna kommer att öka risken för trafikolyckor vilket kan 
vara en betydande källa till oro för kommuninvånare.  

Svar: Anslutningen från Forsmarksverket till riksväg 76 bedöms som den känsligaste punkten och 
förbättringar här skulle kunna ses som en skadeförebyggande åtgärd. SKB lät, i samråd med 
Forsmarksverket, i samband med Östhammars kommuns framtagande av detaljplan enligt plan- och 
bygglagen för slutförvarsanläggningen, utföra en förstudie med sikte på tänkbara förbättringar av 
korsningen. En PM med beskrivning av situationen, behovsbedömning, slutsatser och förslag på olika 
alternativ till åtgärder överlämnades till kommunen under planarbetet. SKB ser positivt på 
förbättringar av infrastrukturen och trafiksäkerheten kring Forsmark och i kommunen och arbetar 
bland annat aktivt för att bidra till och tidigarelägga planerade förbättringar av länsväg 288 mellan 
Östhammar och Uppsala. Det är dock huvudmannen/väghållaren – i detta fall staten genom 
Trafikverket – som är ansvarig för eventuella förbättrings-, trafiksäkerhets- och skyddsåtgärder på och 
längs med de aktuella sträckorna i det allmänna vägnätet. 
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Under samråden rörde frågor och synpunkter om påverkan på trafiken inte i första hand olycksrisker, 
utan främst viss oro för ökat trafikbuller längs de anslutande vägarna. Slutsatserna från de genomförda 
utredningarna av konsekvenserna sammanfattas i MKB:n (avsnitt 10.1.4.5, Slutförvar – Boendemiljö 
och hälsa). År 2018 beräknas cirka 50 personer, boende längs riksväg 76 mellan Forsmark och 
Hargshamn, vara besvärade av trafikbuller utan att slutförvarsanläggningen byggs. Ungefär fem 
personer ytterligare längs sträckan har beräknats kunna bli allvarligt störda av buller på grund av 
trafiken till och från slutförvarsanläggningen. I Psykosociala effekter av ett slutförvar för använt 
kärnbränsle – En sammanfattning av studier och forskning (SKB P-08-26), som MKB:n refererar till, 
pekar på att oro för trafikolyckor inte skulle vara någon faktor av betydelse i Östhammars kommun. 
De tre riskerna som av invånarna i kommunen upplevts vara störst är i turordning: olämpliga 
matvanor, luftföroreningar samt klimatförändringar genom växthuseffekten. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8, Risk och säkerhet. 
 
 
Nollalternativ 

7.22 Nollalternativ innebär att den sökta verksamheten inte etableras. l vissa fall innebär 
det att något annat behöver göras om den ansökta verksamheten av någon anledning 
inte blir verklighet. 

Östhammars kommun anser att ansökan ska kompletteras med ett konsekvensbelyst 
nollalternativ. En sådan komplettering ska också innehålla beskrivning av vilka 
händelser som skulle kunna leda till att nollalternativet realiseras. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ.  
 
 
Kumulativa effekter 

7.23 Det planeras för fler slutförvar för radioaktivt avfall, en utbyggnad av SFR och 
LOMA, i Forsmark, samt andra verksamheter. Östhammars kommun anser att 
MKB:n behöver kompletteras med hänsyn till störningarna från den förväntade ökade 
trafiken som dessa verksamheter ger upphov till, se MKB sid. 306, 12.2.1.1.  

Svar: Det så kallade Lomaprogrammet syftar till att på ett säkert sätt omhänderta låg- och medelaktiv 
avfall från de svenska kärnkraftverken och omfattar både slutförvaret för kortlivat låg- och 
medelaktivt avfall (SFR) och slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL).  
 
I MKB:n, avsnitt 12.2.1 (Kumulativa effekter, Forsmark) redovisas kumulativa effekter från den 
planerade utbyggnaden av SFR tillsammans med kumulativa effekter från andra verksamheter i 
Forsmark. Den ökade trafikmängden som utbyggnaden av SFR bedöms ge upphov till har beaktats i 
den transportutredningen som ligger till grund för beräkning av bullerpåverkan (Slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark – Material- och persontransporter till och från slutförvarsanläggningen, SKB 
R-08-49). Kumulativa effekter från utbyggnaden av SFR och slutförvarsanläggningen för använt 
kärnbränsle kommer även att redovisas i MKB:n som ska ingå i ansökan om en utbyggnad av SFR.  
 
Planering för slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall (SFL) sträcker sig långt fram i tiden. 
Enligt nuvarande tidsplan avser SKB att lämna in en ansökan för uppförande och drift av 
anläggningen år 2030. Lokaliseringsprocessen för SFL har inte påbörjats och därmed är det inte 
relevant att redovisa eventuella kumulativa effekter med slutförvarsanläggningen för använt 
kärnbränsle. 
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Samråd 

7.24 Samrådsredogörelsen är väldigt kortfattad. Östhammars kommun anser att det är 
svårt att få en samlad bild av vilka synpunkter som kommit in under samråden och 
hur SKB har tagit hänsyn till dessa utifrån samrådsredogörelsen i ansökan. 
Östhammars kommun önskar därför en komplettering där centrala frågeställningar 
som framkommit under samråden framgår, samt hur dessa har behandlats i ansökan. 
Kompletteringen ska också innehålla en beskrivning av vilka frågor som inte besvarats.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 

7.25 Många möten mellan SKB och andra parter har hållits under årens lopp. Inför mötena 
har det inte alltid varit tydligt huruvida det rörde sig om ett samrådsmöte eller någon 
annan form av möte. 

Inför vissa Samråds- och MKB-gruppsmöten saknades underlag i förväg, se 
samrådsredogörelsen sid. 20 punkt 3.4. Östhammars kommun önskar därför en 
redogörelse av vilka möten som SKB anser är en del av samrådet och vilka som anses 
vara informationsmöte eller andra typer av möten. Av redogörelsen ska också framgå 
vilket material som fanns tillgängligt inför varje enskilt möte, samt hur inbjudan till 
mötet har gått till. 

Som exempel kan noteras att kommunen ställer sig frågande till om SKB:s möten med 
närboende är att se som en del av samrådet. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 

7.26 Östhammars kommun noterar att SKB generellt har haft tämligen korta svarstider för 
skriftliga synpunkter efter samråd. Har SKB medgett förlängd svarstid när så har 
begärts?  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 

7.27 Östhammars kommun anser att avsaknaden av underlag inför samrådsmötet om 
långsiktig säkerhet i Östhammars kommun 3 maj 20l0 innebar en brist i samrådet 
kring den långsiktiga säkerheten. Det är Östhammars kommuns uppfattning att den 
långsiktiga säkerheten är en stor del av den ansökta verksamhetens miljöpåverkan 
vilket ska samrådas kring enligt 6 kap. 4 § MB. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 
 
Platsval 

7.28 En inledande frågeställning är att det vid Östhammars kommuns granskning noterats 
att Forsmark ser ut att ligga i område med troligen ej lämplig berggrund i figur 3-11, 
MKB sid. 49. 

Östhammars kommun önskar en tydligare beskrivning av varför SKB valde att gå 
vidare och undersöka förutsättningarna i Forsmark. Vidare bör SKB redovisa av vilka 
anledningar platser med närhet till kärnteknisk verksamhet valdes som urvalsunderlag 
inför platsundersökningsskedet, se figur 3.12, MKB. Östhammars kommun önskar en 
komplettering av ansökan där SKB redovisar hur avvägningar har gjorts mellan de tre 
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kriterierna: industrifrågan, samhällsfrågan och berggrunden som beskrivs i MKB:n 
sid. 50. 

Svar: Underlaget till kartan i figur 3-11 i MKB:n har hämtats från översiktsstudier i länsskala som 
SGU utfört. Detaljer blir svåra att urskilja när resultaten, som i figur 3-11, återges komprimerade till 
Sverigeskala. Resultaten kommer bättre till sin rätt när de redovisas i den skala som studien avsåg, det 
vill säga länsskalan, se figur 23 i Översiktsstudie av Uppsala län – Geologiska förutsättningar (SKB R-
98-32). 
 
Det kan tilläggas att studier i mera detaljerad skala mycket väl kan påvisa lämplig berggrund inom ett 
område som i mera generell skala klassas som inte lämpligt – och vice versa. De värderingar och 
avvägningar mellan olika faktorer som SKB gjorde inför valet av platser för platsundersökningar 
redovisas mera utförligt i avsnitt Förstudieskedet – Val av platser för platsundersökningar i ansökans 
bilaga PV – Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle (SKB R-10-42). Där framgår 
även SKB:s motiv för att inkludera vissa platser med närhet till kärnteknisk industri i urvalsunderlaget 
inför platsundersökningsskedet. Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
kapitel 2, Lokalisering. 
 

7.29 I MKB:n anges vidare överlag jämförelsen mellan Forsmark och Laxemar i generella 
termer såsom t. ex. "Slutförvarsanläggningen i Laxemar skulle uppföras på liknande 
sätt som anläggningen i Forsmark, beskrivet i kap. 10.1.2.1. Verksamheten i Laxemar 
skulle också ge upphov till förorenat vatten... i samma storleksordning som i Forsmark. 
Vattenrening skulle ske enligt samma principer som i Forsmark." 

Detta är inte en tillräckligt omfattande redovisning av platsvalet enligt Östhammars 
kommuns uppfattning. 

Det är vidare inte tillfredsställande att informationen om ett eventuellt 
avvecklingsskede i Laxemar inte tagits med i beskrivningen. Det ligger visserligen långt 
fram i tiden men är en central del av utförandet av verksamheten. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, Lokalisering av 
slutförvaret. Vidare kan sägas att beskrivningarna av de två platserna, Forsmark och Laxemar, är lika 
omfattande och fullt jämförbara i kapitel 7 i MKB:n, Platsförutsättningar. I kapitel 10, Slutförvar, har 
beskrivningen av den sökta verksamheten i Forsmark och dess konsekvenser med avsikt gjorts mer 
omfattande och detaljerad än beskrivningen av det övervägda alternativet Laxemar. Beskrivningen av 
Laxemar fokuserar framför allt på alternativskiljande egenskaper och konsekvenser jämfört med 
Forsmark för att inte tynga redovisningen med långa uppräkningar av aspekter som inte har någon 
avgörande betydelse vid en jämförelse. Däremot är underlaget för MKB:n i form av utredningar av 
olika typer av miljöpåverkan lika omfattande för båda platserna. 
 
Avvecklingen av verksamheten är ett exempel på en aspekt som principiellt inte bedömts medföra 
någon skillnad mellan de två platserna. Beskrivningen i avsnitt 10.1.2.3 av MKB:n, som avser det 
sökta slutförvaret i Forsmark upprepas därför inte i avsnittet om Laxemar.  
 

7.30 I R-04-18 anges att cirka en tredjedel av Östhammars kommun har potential för 
malmförekomster, det finns också sju skarnmineraliseringar i ett område med 
potential för malmbrytning, i direkt närhet till kandidatområdet. Vidare görs en 
jämförelse mellan mineraliseringarna och den som bryts i Dannemora. Östhammars 
kommun önskar en beskrivning av på vilken nivå mineraliseringarna finns. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.2, Mineralförekomster i 
Forsmarksområdet. 
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7.31 Vidare anges i R-04-18 att sällsynta jordartsmineraler, så kallade REM, inte har 
beaktats. Östhammars kommun önskar en komplettering av ansökan där eventuella 
fyndigheter av REM beskrivs och en konsekvensanalys av eventuell brytning av dessa 
mineraler. 

Svar: Se bilaga Ämnesvisa svar, avsnitt 2.2, Mineralförekomster i Forsmarksområdet. 
 

7.32 I SR-site, sid. 113, anges att undersökningar efter malmförekomster inte har utförts 
under havet. 

Östhammars kommun önskar att ansökan kompletteras med undersökningar av 
malmförekomster under havsytan. 

Svar: Med formuleringen att inga undersökningar utförts av malmförekomster under havet gjorts, 
avses att inga undersökningar i prospekteringssyfte har förekommit i området. Däremot ingår havet 
nordost om försvarsområdet i det område som undersökts och modellerats som en del av SKB:s 
platsundersökning. Undersökningarna har innefattat geologisk fältkartering av öar i området och 
detaljerade helikopterburna geofysiska mätningar. Tolkade resultat från dessa undersökningar 
redovisas i den platsbeskrivande modellen, Site description of Forsmark at completion of the site 
investigation phase – SDM-Site Forsmark, sidan 100 ff (SKB TR-08-05).  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.2, Mineralförekomster i 
Forsmarksområdet. 
 

7.33 För all kunna göra en bedömning av SKB:s uppfyllelse av lokaliseringsprincipen, som 
innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Östhammars kommun behöver 
därför en tydligare definition av vad SKB menar med skogsmark och om SKB anser 
att olika skogsmarker kan vara olika skyddsvärda utifrån ett hållbarhetsperspektiv, se 
Platsvalsbilagan, sid. 23 tabell 4-1.  

Svar: Inom ramen för lokaliseringsarbetet genomförde SKB under 1990-talet förstudier i åtta 
kommuner. Slutresultatet av dessa blev att åtta enskilda lokaliseringsalternativ kunde identifieras, 
fördelade på de fem kommunerna Tierp, Östhammar, Nyköping, Oskarshamn och Hultsfred (som 
anges i tabell 4-1, bilaga PV – Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle). De 
bedömdes alla vara tillräckligt lovande för att motivera vidare studier, med bland annat 
borrhålsundersökningar av berggrunden på plats. I det fortsatta lokaliseringsarbetet gjordes 
jämförande värderingar för att kunna prioritera alternativen. Där ingick bland annat att beakta vilken 
typ av mark etableringen skulle ta i anspråk, till exempel om det var redan exploaterad industrimark 
eller nyetablering på skogsmark. Begreppet skogsmark användes i detta sammanhang i generell 
bemärkelse, utan närmare gradering utifrån skyddsvärde. Lokaliseringalternativen värderades dock 
även med avseende på miljöpåverkan, se exempelvis bilaga PV, tabell 4-3, avsnitt 4.4.2, Jämförande 
värdering och val. 
 

7.34 Vidare delar Östhammars kommun inte uppfattningen att slutförvarsanläggningen 
kommer att lokaliseras till industrimark. Igenfyllandet av gölar för anläggningen kan 
ses som ett belägg för att slutförvarsanläggningen i alla fall delvis kommer att 
lokaliseras till oexploaterad mark. 

Östhammars kommun önskar en beskrivning av alternativ till utformningen av 
ovanjordsanläggningarna för att minska konsekvenserna för de skyddade arter som 
finns i gölarna vilka ska fyllas igen, samt vilka avvägningar SKB gjort vid val av 
utformning. 
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Svar: Det område vid Söderviken som tas i anspråk för anläggningarna ovan mark (driftområdet) 
ligger i sin helhet på mark som enligt detaljplan är avsedd för industriändamål och får bebyggas med 
dessa anläggningar. Delar av området utgörs av tidigare utfylld mark och delar av naturmark. Ungefär 
14 procent är vattenområden, antaget att gränsen för vattenområde dras enligt fastighetskartan. Den 
nordvästra delen är exploaterad (reningsverk, kontorsbaracker, parkeringsytor, mast, vägar och diken). 
Den sydöstra delen är väsentligen oexploaterad. I MKB:n, avsnitt 5.2.3.2, redovisas den successiva 
process som ledde fram till placeringen av driftområdet, liksom motiven för valet. Bedömda effekter 
och konsekvenser för miljön redovisas i MKB:n, avsnitt 10.1.4.  
 
Alltsedan Forsmark aktualiserades som en möjlig plats för slutförvaret har de placeringar och 
utformningar av förvarets anläggningsdelar som övervägts utgått från två grundförutsättningar: 
 

• Anläggningarna under mark (själva förvaret) ska i sin helhet inrymmas inom den så kallade 
tektoniska lins där bergförhållanden konstaterats vara lämpliga. 

• Anläggningarna ovan mark (driftområdet) ska förläggas på mark som enligt detaljplan är 
avsedd för industriändamål. 

 
Andra lösningar har av säkerhets- och miljöskäl betraktats som uteslutna. 
 
Med dessa förutsättningar som grund har en stegvis optimeringsprocess lett fram till den valda platsen 
vid Söderviken. I inledningsskedet av platsundersökningen övervägdes två huvudalternativ för 
driftområdet. Det ena var en placering i anslutning till SFR-anläggningen och det andra öster om 
infarten till Forsmark, på södra delen av industriområdet (vid den nuvarande så kallade Barackbyn). 
En jämförande värdering visade på klara fördelar för en placering öster om infarten. (Värderingen 
redovisas i Prioritering av utformningsalternativ för eventuellt slutförvar i Forsmark, SKB R-06-09). 
Huvudskälet var att driftområdet då kan placeras rakt ovanför förvarets centralområde. Därmed kan 
vertikala schakt användas för transporter mellan ovan- och undermarksdelarna. Detta ger avgörande 
fördelar, både driftstekniskt och ur miljösynpunkt, jämfört med lösningar där transporterna är 
begränsade till en lutande tunnel (ramp). Miljövinsterna ligger framförallt i väsentligt effektivare 
transporter under det långa driftskedet. Alternativet vid infarten gav också tillgång till ett större 
markområde än alternativet vid SFR och därmed bättre möjligheter till justeringar i senare skeden.  
 
Platsundersökningen gav efterhand en alltmer detaljerad bild av berggrunden i området. Därmed 
kunde även bergförhållandena för tillfarterna (schakt och ramp) beaktas och möjliga lägen för 
driftområdet, inom det större markområdet vid infarten, tas fram och värderas ur ett helhetsperspektiv. 
Detta ledde fram till att tre alternativa placeringar av driftområdet kunde identifieras och jämföras. 
Alternativen benämndes Barackbyn, Kanalen och Söderviken och framgår av figur 5-8, sidan 75 i 
MKB:n. De värderingar som gjordes av alternativen beskrivs i MKB:n, avsnitt 5.2.3.2. 
 
Det geologiska underlaget visade entydigt att bergförhållandena blev mera gynnsamma ju längre mot 
norr/nordost driftområdet kunde placeras. Skillnaden var egenskaperna hos den zon med sprickrikt och 
ställvis starkt vattenförande berg som finns nära ytan i området. Både djupgående och intensitet hos 
denna zon visade sig minska radikalt mot norr och nordost. Tillfarterna till förvaret måste passera 
zonen och mindre mäktighet och vattenföring minskar risken för byggtekniska problem, framförallt 
vatteninläckning. Indirekt minskar därmed också risken för miljöpåverkan i form av grundvattenav-
sänkning. Bergförhållandena talade således stark för Söderviken eller möjligen Kanalen. 
 
Alternativet Kanalen kunde efterhand uteslutas på grund av störningsrisker för den närbelägna 
kylvattenkanalen, eventuellt också FKA:s anläggningar på andra sidan kanalen. Läget var också 
ogynnsamt i förhållande till befintlig infrastruktur. Jämförelsen gällde därmed Barackbyn och 
Söderviken. Ur miljösynpunkt bedömdes båda möjliga och relativt likvärdiga. Den mark som behövde 
tas i anspråk omfattade i båda fallen både påverkade (utfyllda) områden och oexploaterad mark. I 
fallet Barackbyn kunde driftområdet inrymmas på påverkad mark. Det till ytan jämförbara 
bergupplaget skulle däremot ha krävt nyexploatering av skogs- och våtmark mot söder eller sydost. 
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För Söderviken gällde väsentligen det omvända; driftområdet berörde både påverkad och oexploaterad 
mark, men bergupplaget kunde helt inrymmas på påverkad mark (delar av nuvarande så kallade 
Barackbyn). 
 
Jämförelsen omfattade även en rad industriella faktorer såsom tillgång till infrastruktur, samspelet med 
andra verksamheter på industriområdet och störningsrisker. Båda alternativen kunde accepteras ur 
dessa aspekter, men Söderviken hade vissa fördelar. 
 
Vid en samlad bedömning med avseende på funktion, genomförande och miljöaspekter konstaterades 
att Söderviken var det mest lämpliga alternativet. Den avgörande faktorn var de beskrivna, klart bättre 
bergtekniska förutsättningarna för att bygga tillfarterna till förvaret. Ur övriga aspekter sågs både 
Barackbyn och Söderviken som möjliga och jämbördiga alternativ, med sina respektive för- och 
nackdelar. Nackdelar som noterades för Söderviken inkluderade behovet av igenfyllnad av gölar, men 
detta kunde inte tillmätas avgörande betydelse.  
 
 
Metodval 

7.35 … En sådan förändring som Östhammars kommun ser framför sig är en övergång från 
horisontell till vertikal deponering vilket också anges som en alternativ utformning i 
ansökan. I yttrande över Fud-program 2010 har Östhammars kommun ställt frågan 
om SKB kan byta från KBS-3V till KBS-3H utan ny prövning och ny säkerhetsanalys. 
Östhammars kommun anser att det är viktigt att större förändringar, som t.ex. byte 
från KBS-3 V till KBS-3H, prövas offentligt och öppet, genom prövning av ansökan om 
tillstånd till ändring. 

Svar: SKB anser att det ännu är för tidigt att avgöra hur en eventuell förändring avseende metodval 
ska hanteras. Som redovisats i MKB:n, i avsnitt 5.1.3.2, KBS-3H – en variant av KBS-3-metoden, är 
tekniken för KBS-3H i dag inte tillräckligt utvecklad för att anses tillgänglig. Det är först om, eller när, 
det finns en säkerhetsanalys, som visar att man skulle kunna gå över till KBS-3H med bibehållen eller 
ökad säkerhet, som det kan bli aktuellt att överväga en ändring. Huruvida en sådan ändring kan anses 
vara mindre eller inte bör avgöras utifrån det underlag som då finns tillgängligt och då gällande 
lagstiftning. Det bör dock noteras att SKB:s ansökan gäller vertikal deponering (KBS-3V), se 
ansökans toppdokument, ansnitt 2.2, KBS-3-metoden. 
 

7.36 Östhammars kommun anser att ansökan ska kompletteras med en beskrivning av hur 
SKB hanterar de egna säkerhetsprinciperna som beskrivs i toppdokumentet, sid. 7, 
punkt 2.1, kontra miljöbalkens krav på bästa tillgängliga teknik, t.ex. enbart naturligt 
förekommande tillverkningsmaterial av kapseln kontra legeringar med större 
motstånd mot korrosion.  

Svar: SKB tillämpar BAT, bästa tillgängliga teknik, vid utformningen av förvarets barriärer utifrån de 
säkerhetsprinciper som anges i ansökans toppdokument, avsnitt 2.1 (Säkerhetsprinciper). Säkerhets-
principerna ger bra vägledning för att uppnå BAT. Viktiga bedömningsgrunder därutöver för vad SKB 
anser utgör bästa tillgängliga teknik är bland annat: 
 

• Att tekniken verkligen är – eller med stor sannolikhet kan göras – tillgänglig i erforderlig 
skala och inom överskådlig tid. 

• Att tekniken, till exempel vad gäller val av material för barriärerna, är väl underbyggd med 
modellberäkningar, experimentella resultat och långtidsobservationer (naturliga analogier). 

Detta innebär bland annat att SKB har valt robusta tekniska lösningar och naturligt förekommande 
material, vilket leder till att analysen av den långsiktiga säkerheten kan ge tillförlitliga resultat.  
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Genom åren har förslag om alternativa kapselmaterial förts fram, till exempel i form av olika 
legeringar med lämpliga egenskaper vad gäller bland annat korrosion. SKB:s bedömning är dock att 
valet av koppar ger mycket god beständighet mot korrosion över långa tider i slutförvarsmiljön och att 
underlaget för att visa detta är mera tillförlitligt än underlaget för de förslag till legeringar som förts 
fram. Särskilt gäller detta underlag för bevisbarhet av egenskaperna på lång sikt. 
 
 
7.37 Östhammars kommun önskar en beskrivning av egenskaper och eventuella 

föroreningar hos massorna som initialt kommer att tas från piren, se MKB sid. 212. 
Östhammars kommun önskar också en tydligare beskrivning av var massorna är 
placerade, särskilt om man avser att ta massor som i dag ligger i vattenområde.  

Svar: Massorna på piren utgörs av grov sprängsten. Massorna har liten specifik yta och kan därför inte 
binda föroreningar i någon högre grad. De föroreningar som kan förekomma är framförallt kväve från 
sprängmedel samt mindre andel oljerester. Kvävet är lättlösligt och har med största sannolikhet lakats 
ut med regn och vågor för flera år sedan. Sprängstensmassor av det slag som är aktuellt går inte att 
analysera med avseende på oljerester då provtagning inte är möjlig på grund av den grova storleken. 
Man får här förlita sig på okulär besiktning i samband med schaktningsarbetet. Om massorna inte har 
synliga oljerester kan de betraktas som rena. Det är därmed viktigt att entreprenörer informeras för att 
vara uppmärksamma på denna fråga i samband med schaktningsarbetet. Massor med synliga 
oljerester, om sådana förekommer, kommer att behandlas separat och inte användas för utfyllnad.  
  
Det är fortfarande osäkert om massorna från piren vid SFR kommer att behövas eller inte i samband 
med det inledande utfyllnadsarbetet. Om det blir aktuellt att hämta bergmassor från piren kommer 
dessa att hämtas i första hand från de områden som är lätt tillgängliga och där det finns stora volymer. 
Grävning under havsnivån kommer inte att ske.  
 

7.38 Östhammars kommun noterar att det har skett en förändring av ändamålet med 
verksamheten från det som angavs i den preliminära MKB:n som var samråds-
underlag till det som nu anges i toppdokument i ansökan. Östhammars kommun har 
uppfattat att ändamålet har bäring på hur villkor kan formuleras. Östhammars 
kommun önskar därför en komplettering där SKB förtydligar om förändringen i 
ändamålet innebär någon förändring vid fastställandet av villkor eller avgränsning av 
ansökan. 

Svar: SKB vill förtydliga att den justering av formuleringen av ändamålet med verksamheten som har 
skett, inte är avsedd att innebära någon förändring i sak eller för bedömningen av villkor eller 
ansökans avgränsning. 
 

7.39 Bentonitbufferten behöver ha flera olika egenskaper som ibland kan vara motstående, 
t.ex. snabbsvällande kontra motståndskraft mot erosion, som skulle kunna innebära att 
olika sorters bentonit uppfyller olika egenskaper. SKB har vid olika tillfällen angett att 
det finns flera leverantörer av bentonit som uppfyller de krav som SKB ställt. 

Östhammars kommun förordar att SKB, i det fall det inte är någon skillnad i kvalité 
på produkten, väljer den bentonit som ger upphov till minst miljöpåverkan vid 
brytning och transport till slutförvaret. 

Svar: Eftersom bentonit utgör råvara till två av slutförvarets viktigaste barriärer, måste SKB i första 
hand säkerställa att få en materialförsörjning som motsvarar de högt ställda kraven. SKB:s insatser är 
för närvarande mest inriktade på att i detalj specificera den bentonitkvalitet som kommer att behövas. 
SKB avser också att inventera flera möjliga leverantörer.  
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Vid upphandling av bentonit kommer transporternas miljöpåverkan att ha en avgörande betydelse för 
valet av leverantör, men även miljöpåverkan vid brytning, samt sociala och etiska aspekter kommer att 
ha betydelse.  
 
 
7.40 Östhammars kommun anser det olämpligt att använda elenergi för uppvärmning av 

byggnader se, bilaga TB sid. 66. Östhammars kommun önskar en komplettering som 
beskriver alternativa uppvärmningsmetoder. 

Svar: SKB utreder alltjämt olika alternativ för uppvärmning av ovanmarksdelarna, bland annat 
möjligheten att förse dessa utrymmen med värme via ett lokalt fjärrvärmenät. 
 
 
7.41 I figur 6-17 i bilaga TB [SKB R-10-01] sid. 61, anges att installation av 

fukthaltsmätutrustning ska ske i buffert. 

Östhammars kommun undrar var man avser att mäta fukten och vilket resultat man 
förväntar sig och vilka åtgärder som ska vidtas om de uppmätta värdena inte stämmer 
med de förväntade. 

Svar: SKB vill förtydliga att den fukthaltsmätutrustning som avses i figur 6-17 i bilaga TB – Teknisk 
beskrivning, gäller mätning av fukthalten i luften som omger den installerade bentonitbufferten i 
deponeringshålet. Syftet med utrustningen är att kontrollera att buffertskyddet fungerar som avsett och 
mätaren tas bort i samband med att buffertskyddet avlägsnas. Om buffertskyddet inte fungerar kan 
buffertblocken utsättas för vatten och börja expandera. Detta kan försvåra borttagandet av 
buffertskyddet och det kan också innebära att volymen mellan buffert och berg som ska fyllas med 
bentonitpelletar blir mindre än avsett. Om så sker kan ett återtag av bentonitbufferten och kapseln 
behöva göras. Ovanstående framgår av sista stycket i avsnitt 5.4.4 i SKB TR-10-15 
(produktionsrapport för buffert) som utgör referens till SR-Site. En mer utförlig beskrivning av 
deponeringsförloppet, inklusive vilka åtgärder som planeras vid eventuella missöden redovisas, som 
en del av den stegvisa tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen. En första sådan mer detaljerad 
redovisning planeras för PSAR. Se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 2.2, 
En parallell och delvis överlappande prövning. 
 

7.42 l SR-site S4.1. anges: "l de flesta deponeringshål kommer grundvatten inte att nå 
kapseln på tusentals år tack vare de gynnsamma egenskaperna hos berggrunden i 
Forsmark... Under mättnadsskedet kan den mikrobiella aktiviteten vara förhöjd innan 
svälltrycket har etablerats." 

Östhammars kommun önskar en beskrivning av vilka effekter och konsekvenser en 
tillväxt av mikroorganismer i den omättade bufferten kan innebära. 

Svar: Omedelbart efter citatet ovan i SR-Site, avsnitt S4.1 står: ”Detta har emellertid liten betydelse, 
eftersom korrosionen begränsas av massbalans och transport.” Detta finns utvecklat i avsnitten 10.2.5 
och 10.3.13 i samma rapport. Av dessa avsnitt framgår att de näringsämnen som krävs för den 
mikrobiella aktiviteten sätter en gräns för hur omfattande en korrosion av detta slag skulle kunna bli. 
Resultatet sammanfattas i avsnitt 10.3.16, underrubrik Säkerhetsfunktioner hos kapseln – Can1, 
Utgöra korrosionsbarriär: ”Kopparkorrosionens totala omfattning under bygg- och driftskedet och den 
första tusenårsperioden uppskattas till mindre än 1 mm, när hänsyn tas till bidragen från kvarvarande 
syre i förvaret, från korroderande ämnen som bildas genom radiolys och från eventuell mikrobiell 
sulfatreduktion, liksom bidraget från sulfider i bentoniten och återfyllningen. Kopparkorrosion som 
orsakas av ämnen i bufferten, i återfyllningen eller i grundvattnet utgör inte något hot mot kapselns 
integritet under den inledande tempererade perioden.” 
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En mer detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende frågor om mikrobiell aktivitet 
(och dess följder för kopparkorrosion) ingår i det underlag SKB lämnat i ansökan enligt 
kärntekniklagen. 
 
 
Vattenverksamhet 

7.43 I bilaga vattenverksamhet i Forsmark del I, sid. 66, anges att flödet i flera bäckar i 
området kommer minska. Även nivån i Bolundsfjärden antas sjunka. 

Östhammars kommun önskar en kompletterande beskrivning av vilka konsekvenser 
ett minskat flöde i bäckarna ger upphov till och vilka skyddsåtgärder som skulle kunna 
behöva vidtas. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, 
Grundvattenbortledningens konsekvenser för naturvärden.  
 
 
7.44 Östhammars kommun anser att de MIKE-SHE-beräknade tidserierna på vattendjupet 

som visas i vattenverksamhetsrapporten del 1, figur 6-2, sid. 88, ska förlängas i tid tills 
stabila nivåer uppnås. En skillnad mellan nivåerna i december följer troligen med in i 
nästkommande års januari och grundvattenavsänkningen kan tänkas ta mer än ett år 
för att nå stabila nivåer. 

Svar: Figurerna visar resultat från två separata modellberäkningar, där simuleringsperioden i vardera 
beräkningen omfattar två år (2005–2006). De resultat som visas i figuren avser ”typåret” 2006, medan 
syftet med det föregående året (2005) är att reducera initiella, transienta effekter av 
grundvattenbortledningen på modelleringsresultaten. Inverkan av simuleringsperiodens längd har även 
undersökts genom att använda en simuleringsperiod på åtta år, se underbilaga 4 till MKB:n, 
Vattenverksamhet i Forsmark (del I) – Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen för 
använt kärnbränsle, sidan 63 samt figur 5-15 sidan 64. Resultaten visat att modellberäkningarna kan 
begränsas till en simuleringsperiod på två år och ändå anses realistiska. 
 

7.45 Det anges i bilaga vattenverksamhet i Forsmark del I, sid. 95, att det finns flera arter 
som inte omfattas av åtgärderna. 

Östhammars kommun önskar en redogörelse över vilka arter som har påträffats under 
inventeringarna i området och vilka av dessa som antas få försämrade livsbetingelser 
som följd av verksamheten. Kommunen önskar också en redovisning av vilka skäl 
somliga arter inte antas påverkas av verksamheten.  

Svar: De arter som omfattas av åtgärder är framförallt de arter som påverkas snabbast av sänkningar 
av grundvattenytan, såsom arter som växer i öppna kärrmiljöer. Sänkning av grundvattenytan kan i 
dessa miljöer leda till igenväxning och förändringar som är svåra eller omöjliga att vrida tillbaka när 
de väl inletts.  
 
I skogsmiljöer finns likväl arter som också är gynnade av fuktiga miljöer, men där är känsligheten för 
förändringar lägre. Det är redan en sluten miljö och trädtäcket som suger upp vatten, finns redan där. 
Även om grundvattennivån sjunker i dessa områden, kommer inte detta påverka ljusinsläpp på 
marknivå för fältskiktet i skogsmiljöerna. Förändringarna blir därför mindre drastiska i skogsmiljöerna 
och tar längre tid. Några av dessa arter kan få försämrade livsbetingelser, men inga specifika åtgärder 
är knutna till dem. De flesta arter som har höga värden i skogsmiljöer är mer knutna till död ved och 
lång kontinuitet i skogen än till hög grundvattenyta.  
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De ur naturvårdssynpunkt värdefulla arter som hittats i inventeringsområdet redovisas i bilaga K:6, 
SKB R-10-16, Vattenverksamhet i Forsmark – Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering 
samt beskrivning av skogsproduktionsmark. De arter som förväntas få försämrade livsbetingelser 
redovisas i bilaga K:7, SKB R-10-17, Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i 
Forsmark – Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion, sidorna 40–55.  
 
Skälen till att somliga arter inte antas påverkas av grundvattenytesänkningen varierar. Ibland finns 
artförekomsterna inte inom påverkansområdet men oftast är arten helt enkelt inte känslig för en 
sänkning av grundvattenytan eftersom den inte förekommer i en sådan miljö. Ekologiska 
beskrivningar finns för de viktigaste arterna i området. 
 
 
7.46 SKB anger i vattenverksamhetsrapporten del I, sid. 110, att man avser att utföra en 

pilotstudie i syfte att utvärdera hur en vattentillförselanläggning till en våtmark 
fungerar i praktiken.  

Östhammars kommun efterfrågar en tidsplanför när pilotstudien som beskrivs ska 
genomföras. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, Grundvatten-
bortledningens konsekvenser för naturvärden. 
 
 
7.47 Att det kan finnas behov av tillfälliga lösningar för spillvattenhantering, som beskrivs i 

MKB sid. 237, l0.1.3.7, är rimligt men det här projektet kommer att pågå under lång 
tid varför tidsperspektivet måste vara tydligare. 

SKB behöver utveckla vilka lösningar som behöver vara tillfälliga och hur dessa 
kommer att se ut samt under hur lång tid de kommer att vara aktuella. 

Svar: Såsom beskrivs i MKB:n kommer ett antal tekniska lösningar att vara provisoriska under 
byggperioden. Det handlar bland annat om spillvattenhantering, ventilation i anläggningen och 
hantering av länshållningsvattnet. Mer precist och konkret underlag för dessa provisorier tas fram i 
samband med detaljprojekteringen av slutförvarsanläggningen. Mer detaljerad information om 
provisoriska lösningar redovisas i bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.  
 
 
7.48 Östhammars kommun har i ärende rörande dispens från artskyddsförordningen blivit 

uppmärksammad på att det förekommer gulyxne vid Tjärnpussen och att SKB därför 
inte avser att rena lakvatten och efterpolera spillvatten. 

Östhammars kommun önskar därför en komplettering där SKB redogör för hur 
reningen som planerades i Tjärnpussen ska åstadkommas med ny lösning. 

Östhammars kommun önskar en tydligare beskrivning av hur de tekniska lösningarna 
för rening av olika typer spillvatten kommer att gå till, samt för vilka flöden dessa 
anläggningar är dimensionerade. 

Svar: SKB kompletterar ansökan och MKB:n med en sammanställning av information om 
vattenhantering som bland annat berör de nya reningsåtgärder som föreslås för hantering av lakvattnet 
från bergupplaget, se bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid 
ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
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7.49 Östhammars kommun önskar en beskrivning av hur SKB resonerade när man valde en 
reservvolym motsvarande 24 timmars kraftförlust, se bilaga TB sid. 53, samt vilka 
konsekvenser förväntas i det fall länshållningsvattnet bräddar från 
sedimentationsdammen. Kompletteringen bör också innehålla en beskrivning av vilka 
händelser som leder till en sådan situation. 

Svar: Först kan konstateras att risken för kraftavbrott är liten, eftersom anläggningen har redundanta 
matningar både till anläggningen och mellan ovan- och undermarksdelarna. Dessutom finns 
reservkraft i form av dieselaggregat. 
 
Konsekvenserna av att brädda länshållningsvatten är små, eftersom endast nedre delen av skipschaktet 
och anslutande utrymmen påverkas. Dessutom innehåller länshållningsvattnet endast låga halter 
föroreningar. Beträffande avbrottstidens längd bedöms att det är möjligt förse vitala system med kraft 
inom 24 timmar efter ett avbrott.  
 

7.50 Östhammars kommun önskar en beskrivning av vilka åtgärder SKB kommer att vidta 
för att förhindra uppkomst av brand och hur bolaget har resonerat kring 
dimensionering av till exempel släckvattenbassängen se bilaga TB sid. 54. Östhammars 
kommun önskar även en beskrivning av vilka typer av föroreningar som kan förväntas 
i släckvattnet samt vilka konsekvenser ett utsläpp av orenat släckvatten kan ge upphov 
till. 

Svar: Vidtagna åtgärder för att förhindra uppkomst av brand dokumenteras och revideras löpande 
under projekteringens framdrift med hänsyn till aktuella förutsättningar. Uppkomst och hantering av 
släckvatten från slutförvaret redovisas i bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bedömning av eventuella 
konsekvenser från utsläpp av släckvatten finns i bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer 
– mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 
 
7.51 I vattenverksamhetsrapporten del l, sid. 29, anges att mätdata tyder på komplext 

utbyte mellan ytvatten och grundvatten i Forsmarksområdet.  

Östhammars kommun undrar mellan vilka nivåer detta komplexa utbyte sker. 

Svar a: Med komplext utbyte menas att grundvattnets in- och utströmning i kanten på och under sjöar 
dels varierar mellan olika sjöar, dels uppvisar variationer under året. Utbytet sker således i gränszonen 
mellan yt- och grundvatten, längs sjökanter och sjöbottnar. 
 

Östhammars kommun önskar en komplettering där SKB utvecklar hur bolaget 
resonerat när människorna i framtiden antas täcka sitt dricksvattenbehov till hälften 
från en kontaminerad brunn och resten från ytvatten, se SR-site S3.11.  

Svar b: Som framgår av SR-Site avsnitt 13.2, Biosfärsanalyser och beräkning av landskapsspecifika 
doskonverteringsfaktorer för en glaciationscykel, ska enligt svenska myndighetsföreskrifter 
människors hälsa och miljön skyddas mot skadliga effekter från joniserande strålning, både under drift 
och efter förslutning av förvaret. För att bedöma om detta kommer att uppfyllas bör, enligt regelverket, 
skadliga effekter på människor analyseras som medelårsrisken under en livstid för en representativ 
individ i den mest exponerade gruppen. Den mest exponerade gruppen definieras som den grupp 
individer som utsätts för den högsta exponeringen över alla potentiella utsläppsområden (det vill säga 
biosfärsobjekt) i landskapet. En representativ individ i den mest exponerade gruppen antas tillbringa all sin 
tid i det kontaminerade området och vara beroende av detta biosfärsobjekt för hela sitt födo- och 
vattenintag. 
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Även om en grundläggande tanke bakom biosfärsanalyserna i SR-Site har varit att de bedömningar av 
radiologisk risk för människor och andra organismer som görs ska vara så realistiska som möjligt, 
baserat på kunskapen om dagens förhållanden och om den tidigare och den förmodade framtida 
utvecklingen är det dock svårt att bedöma realismen i antaganden som rör framtida scenarier, 
mänskliga vanor och biosfärsförhållanden och det är därför oundvikligt att införa vissa försiktiga eller 
konservativa antaganden i analyserna. Då vi inte har någon säker kunskap om hur framtidens 
människor väljer bland tillgängliga källor för dricksvatten (beroende på kulturella preferenser och 
teknologiska förutsättningar) har SKB valt att hantera osäkerheten genom att sätta samma sannolikhet 
på utnyttjandet av tillgängliga källor. Detta innebär inte att SKB förutsäger att människor i framtiden 
kommer att utnyttja vattnet på detta sätt, utan beskrivningen är enbart vald för att säkerställa att 
konsekvenserna av eventuellt utsläppta radioaktiva ämnen inte underskattas.  
 
SKB inser att formuleringen i sammanfattningen i SR-Site, Redovisning av säkerhet efter förslutning 
av slutförvaret för använt kärnbränsle (avsnitt S3.11, under rubriken Biosfären) där det står att 
”Människorna antas i framtiden täcka sitt dricksvattenbehov till hälften från en kontaminerad brunn 
och till hälften från ytvattnet i den sjö eller det vattendrag som passerar genom objektet.” kan 
missuppfattas. 
 
 
Buller 

7.52 Östhammars kommun ifrågasätter SKB:s användning av dygnsekvivalent ljudnivå för 
att beskriva buller från trafiken, sid. 230 i MKB. Att använda sig av ett medelvärde 
baserat på 24 timmar på en väg där trafiken är koncentrerad till olika tider på dygnet 
och dessutom är väldigt årstidsberoende medger ljudnivåer som upplevs som mycket 
störande och som med ett medelvärde av en kortare period också överstiger 
riktlinjerna. 

Kommunen anser därför att ansökan ska kompletteras med redovisning av ekvivalenta 
bullernivåer för kortare perioder, t.ex. dagtid, kvällstid och nattetid. Kompletteringen 
ska också innehålla en beskrivning av under vilka förutsättningar som närboende störs 
som mest av trafiken, de intensiva sommarmånaderna med revision av 
kärnkraftsverket och fritidsboende eller vintertrafiken med dubbdäck. Redovisningen 
ska också innehålla uppgifter om momentana ljudnivåer från till exempel tunga 
lastbilar.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.2, Momentant buller 
och avsnitt 5.3.3, Ekvivalent bullernivå samt riktvärden och mål för trafikbuller. 
 
 
7.53 SKB anger i platsvalsbilagan 5.3.13, att buller från vägtrafik redan i dag ger upphov 

till bullernivåer som överstiger gällande riktvärden och att transporterna till och från 
slutförvaret medför att något fler kommer bli störda. Detta anges dock inte leda till att 
fler får sämre hälsa. 

Östhammars kommun anser att ansökan ska kompletteras med en redovisning där 
konsekvenserna av det befintliga och det tillkommande bullret från vägtrafiken 
beskrivs. Redovisningen ska ange om bullret skapar olägenhet eller skada i 
miljöbalkens mening.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.5, Buller vid 
uppförande och drift av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. 
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7.54 Det är Östhammars kommuns uppfattning att bullervillkor för verksamheten på plats i 
Forsmark ska baseras på riktvärden för externt industribuller eftersom verksamheten 
förväntas pågå under lång tid. I det fall SKB inte kan innehålla riktvärden för externt 
industribuller under den tidiga driften ska SKB tydligt redovisa under hur lång tid 
andra bullervärden ska gälla verksamheten. 

Svar: I bilaga K:1, Förslag till villkor, redovisas förslag till bullervillkor. Enligt förslaget ska buller 
från verksamheten begränsas i enlighet med vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd om 
buller från byggplatser under den tid då slutförvarsanläggningens ovanmarksanläggningar uppförs. 
 
 
7.55 Buller från den fasta verksamheten ska redovisas med kortare mätperioder än 24-

timmarsekvivalentnivå för att fånga upp de under dygnet varierande bullerkällorna.  

Svar: Verksamheten är i stort sett konstant när den pågår. Redovisade värden är alltså representativa 
för verksamheten. SKB:s förslag till villkor, se bilaga K:1, avser den tid verksamheten pågår, med 
olika riktvärden för olika dagar och tider på dygnet.  
 
 
7.56 På sid. 229 i MKB:n anges att sprängning kommer ge upphov till kortvarigt ljud och 

inte kommer påverka den ekvivalenta ljudnivån i nämnvärd utsträckning. 

Östhammars kommun anser att även den momentana/maximala ljudnivån från 
driftområdet ska redovisas.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.2, Momentant buller 
och bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
 
Transporter 

7.57 I MKB sid. 217, under externa transporter anges att utskeppning med pråm från 
Forsmarks hamn inte kan uteslutas. Östhammars kommun anser att pråmalternativet 
ska redovisas tydligare i ansökan. 

I beskrivningen av hamnen i Forsmark i bilaga TB sid. 46, kan Östhammars kommun 
inte identifiera några argument får att inte använda sig av pråmtransporter. 
Östhammars kommun anser därför att ansökan ska kompletteras med en beskrivning 
av den tekniska genomförbarheten samt konsekvensanalys, där konsekvenser på 
naturmiljö, trafikolycksrisken och bullersituationen beaktas, av pråmtransporter. En 
komplettering om pråmtransporter måste även innehålla ett beaktande av en eventuell 
vajerfärja mellan Gräsö och Öregrund. 

Svar: Vad gäller eventuella planer på en vajerfärja mellan Gräsö och Öregrund har SKB varit i 
kontakt med Östhammars kommun och utifrån den erhållna informationen kan konstateras att hänsyn 
tagits till den befintliga farleden mellan Gräsö och Öregrund. Om det blir aktuellt med vajerfärjan 
kommer vajern att ligga på ett djup som tillåter båtar med ett djupgående på 12 meter, vilket inte 
medför några problem för de fartyg som är aktuella i Forsmark. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.2, Sjötransporter av 
bergmassor och bentonit. 
 
 
7.58 Östhammars kommun anser att transporterna av inkapslat bränsle mellan Clink och 

slutförvarsanläggningen är att betrakta som följdföretag och att konsekvenserna av 
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dessa, samt lämpliga skyddsåtgärder därför ska beskrivas i ansökan, inklusive lastning 
och lossning utifrån säkerhetsaspekter och avseende eventuella utsläpp. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.9, Sjötransporter av 
använt kärnbränsle och kärnavfall. 
 
 
7.59 En slutförvarsanläggning är en stor industrietablering med tillkommande störningar i 

form av t.ex. externa transporter. Även om SKB:s verksamhet inte står för allt buller 
anser Östhammars kommun att de tillkommande transporterna från den planerade 
anläggningen gör det nödvändigt med satsningar på infrastruktur i området för att 
undvika bullerproblem och olycksrisken som är förknippad med den vägstandard som 
finns i dag. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3, Trafik- och 
anläggningsbuller och avsnitt 5.8, Risk- och säkerhet. Se även svar på fråga 7.21. 
 
 
Säkerhet efter förslutning 

7.60 I toppdokumentet, sid. 14 anges att hur förslutningen ska ske ännu inte är bestämt i 
detalj eftersom det ligger så långt fram i tiden. Vidare anges att redan med nuvarande 
kunskap finns teknik för att kunna genomföra förslutningen på ett säkert och 
miljöanpassat sätt. 

I ansökan måste SKB redogöra för hur förslutningen ska genomföras, vilka åtgärder 
som kan vidtas om det händer något och förslutningen måste återtas samt hur 
övervakningen av förslutningen ska ske och vilken information som ska finnas och 
uppdateras. Ansökan behöver kompletteras med underlag i detta avseende. 

Svar: Som framgår av SR-Site, avsnitt 5.8.4, Övervakning efter avfallets deponering, är förslutningen 
av förvaret en process som utförs i på varandra följande steg, från att stänga igen en deponeringstunnel 
till att stänga igen ett eller flera deponeringsområden för att därefter försluta hela förvaret.  
 
SKB vill förtydliga att det för att säkerställa att det kommer att vara tekniskt möjligt att åstadkomma 
en förslutning som uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning har en referensutformning1 valts som 
bygger på den planerade utformningen av återfyllningen av stam- och transporttunnlar, se avsnitt 5.7 i 
SR-Site. SKB anser att framtagandet av en mer detaljerad teknisk utformning av ett system som ska 
tas i bruk i tidsperspektivet 50 till 100 år från i dag inte är meningsfullt. För att säkerställa att 
tillräckliga krav ställs på utförandet av de bergarbeten som behöver göras i förvarets tillfarter har dock 
SKB efter ansökan tagit fram en rapport som ger mer tekniska detaljer avseende olika möjliga 
förslutningslösningar och vilka krav dessa ställer på bergarbeten som utförs när förvarets tillfarter 
byggs, se Closure of the Spent Fuel Repository in Forsmark – Studies of alternative concepts for 
sealing of ramp, shafts and investigation boreholes (SKB TR-12-10). 
 
Moniteringen (övervakning) är tänkt att fortgå tills allt avfall har deponerats och förvarsanläggningen 
förslutits. Moniteringssystemen kommer att avvecklas successivt vid förslutning, eftersom, såvitt SKB 
kan bedöma i dag, det inte finns någon meningsfull monitering som då kan göras för att ytterligare 
kontrollera förvarets säkerhetsfunktioner. Omfattningen av moniteringsprogrammet i slutförvarsskedet 
kommer i stor utsträckning att avgöras av beslut som fattas vid, eller strax före, förslutning. Det är 
lämpligt att alla beslut om övervakning i slutförvarsskedet fattas av beslutsfattaren vid förslutnings-

                                                      
1 Termen förklaras i ”Begrepp och definitioner” som ingår i ansökan enligt miljöbalken. Med referensutformning avses ”En 
utformning som är giltig från en definierad tidpunkt till dess annat beslutas. Fastställd referensutformning ska användas som 
förutsättning för teknikutveckling, projektering och analyser av säkerhet, strålskydd och miljöpåverkan.”. 
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tillfället. Om monitering i slutförvarsskedet övervägs, bör dock tillämpliga regler från SSM beaktas, 
SSMFS 2008:21 8 §: ”Inverkan på säkerheten av sådana åtgärder som vidtas för att underlätta 
övervakning eller återtagning av deponerat kärnämne eller kärnavfall från slutförvaret eller för att 
försvåra tillträde till slutförvaret ska analyseras och redovisas till Strålsäkerhetsmyndigheten.” Vidare 
anges i de allmänna råden till denna paragraf att: ”Det bör framgå av säkerhetsredovisningen för 
anläggningen enligt 9 § att åtgärderna antingen har en liten och försumbar inverkan på slutförvarets 
säkerhet eller att åtgärderna medför en förbättring av säkerheten, jämfört med fallet att åtgärderna ej 
vidtagits.” 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för 
slutförvarssystemet. 
 
 
Ansvaret för det använda kärnbränslet efter förslutning  

7.61 I slutbetänkandet av utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och 
strålskyddsområdet, SOU 2011:18, behandlas i kapitel 8 ansvaret för det använda 
kärnbränslet efter förslutning. I bakgrundsbeskrivningen nämns att en arbetsgrupp, 
på uppdrag av regeringen, överlämnade en skrivelse till regeringen i december 2006 
med förslag till ändring av 14 § kärntekniklagen, som markerar statens 
sistahandsansvar. Östhammars kommun samt Lokala säkerhetsnämnden vid 
Forsmarks kärnkraftverk svarade på remissen om utredningen och ansåg att 
kärntekniklagen bör förtydligas avseende det långsiktiga ansvaret inför ett eventuellt 
kommande beslut om att acceptera ett slutförvar i kommunen. 

Utredningen SOU 2011:18 föreslår att det införs en lagregel som reglerar statens 
sistahandsansvar för det använda kärnbränslet. Genom den lagreglering som 
utredningen föreslår tydliggörs statens ansvar. Enligt utredningen kan en sådan regel 
skapa en trygghet för berörda aktörer. Utredningen menar att genom en systematisk 
statlig tillsyn elimineras risken för att tillståndshavarnas drivkraft avtar för att nå en 
lösning på hur det använda bränslet ska slutförvaras. 

Östhammars kommun vill framföra att ägandet och förfoganderätten över de 
kärnämnen som förvaras behöver klargöras och förtydligas. Det måste vid varje 
tidpunkt stå klart vem som ansvarar för slutförvarsanläggningen för det fall det skulle 
hända något som föranleder vidtagande av åtgärder. 

En fråga att överväga är om ansvar respektive ägande av avfallet behöver särskiljas.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.5, Finansiering och 
ansvar. 
 
 
7.62  I trafikutredningen R-08-49 som är den huvudsakliga referensen rörande 

transportfrågor antas i stort sett all trafik gå söderut från Forsmark, sidan 32. 
Kommunen anser att detta antagande medför att bullerproblematiken norrut från 
Forsmark samt längs väg 290 inte beaktats. Östhammars kommun önskar därför att 
ansökan ska kompletteras med en utredning av vilka miljökonsekvenser transporter 
som går norrut längs väg 76 samt längs väg 290 får vid en eventuell byggnation och 
drift av ett slutförvar i Forsmark. 

Svar: I trafikutredningen (Slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark – Material- och 
persontransporter till och från slutförvarsanläggningen, SKB R-08-49) antas merparten av 
arbetsresorna, masstransporterna samt övrig trafik ske mot resmål söder om Forsmark i syftet att 
utreda ett ”värsta-fall-scenario”. Med andra ord har det scenario som potentiellt innebär de största 
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miljöeffekterna valts framför mer gynnsamma alternativa fördelningar av trafikflödena från den 
planerade anläggningen. Anledningen till valet av ett sådant scenario är dels den nuvarande 
trafiksituationen med en relativt hög trafikbelastning längs riksväg 76 mellan Forsmarks bruk och 
Hargshamn, dels att många bostäder är placerade nära vägen vilket ger bullerproblem (framför allt 
runt Johannisfors och Norrskedika). 
 
Genom de antaganden som ligger till grund för trafik- och bullerutredningarna har SKB utrett 
konsekvenser under de minst gynnsamma förhållandena. Störningarna på grund av buller kan således 
förväntas vara mindre norrut längs riksväg 76 respektive längs länsväg 290, än söderut längs 
riksväg 76. 
 
 
7.63  På sidan 25 i R-08-49, anges att cirka 90 000 m3 borrkax antas deponeras. Östhammars 

kommun önskar en komplettering som beskriver var borrkaxet ska deponeras och att 
eventuella miljökonsekvenser ska beskrivas. 

Svar: Borrkaxet kommer att läggas på bergupplaget. Lakvatten från bergupplaget som helhet kommer 
att passera en översilningsyta innan det leds vidare till FKA:s reningsverk där rening av framförallt 
kväve sker. Hanteringen av borrkax bedöms inte medföra några miljökonsekvenser utöver de som 
beskrivs för hanteringen av bergmassor och etableringen av bergupplaget.  
 
 
7.64  Vidare har SKB under möte med kommunens säkerhetsgrupp angett att det finns en 

risk för att bergmassorna inte kommer att uppfylla de kvalitetskrav som ställs av 
byggindustrin vid t ex vägbyggen. Detta kan leda till att det planerade tillfälliga 
bergupplaget blir mer eller mindre permanent, se under rubriken "Osäkerhet gällande 
bergmassorna" under punkt l i protokoll från mötet 19 september 2012. Protokollet 
biläggs denna skrivelse Östhammars kommun anser att ansökan ska kompletteras med 
en karaktärisering av bergmassorna samt en beskrivning av vad dessa massor kan 
användas till och huruvida det finns avsättning för massorna inom realistiskt avstånd 
från Forsmark. 

Svar: Bergmassorna som skapas vid uppförandet av slutförvaret kommer att mellanlagras på ett 
bergupplag och har olika användningsområden. En del av bergmassorna kommer att användas för 
återfyllnad av slutförvaret, medan en mindre del kommer att användas internt inom verksamheten för 
vägar, planer etc. Utöver detta kan massorna användas inom bygg- och anläggningsprojekt i regionen. 
Det är dock svårt att i dagsläget uppskatta vilka projekt som kommer att genomföras inom realistiskt 
avstånd från Forsmark under slutförvarets drifttid och vilka behov av massor dessa projekt har.  
 
Avseende bergmassornas kvalitet och användbarhet kan det konstateras att de, efter att finmaterialet 
avskiljts, håller tillräcklig kvalitet för att utgöra fyllnadsmaterial i vägbyggen och annan infrastruktur 
samt som ballast i betong. För beläggningsmaterial i vägar är kraven högre avseende slitvärden och 
mekanisk hållfasthet. Vid tunnelsprängning introduceras mikrosprickor i materialet i större eller 
mindre omfattning, vilket påverkar materialets hållfasthet och lämplighet som beläggningsmaterial. 
Tester av bergets användbarhet i detta avseende görs på det färdiga materialet, det vill säga på de 
utsprängda massorna och kan inte göras in-situ eller på borrkärnor.  
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Östhammars kommun, kommunstyrelsen, enligt aktbilaga 247 och 269. 
 
247:1 Ansökans omfattning 
Antalet deponerade kapslar påverkar den förväntade miljöpåverkan från slutförvarsanläggningen, till 
exempel behovet av transporter till och från anläggningen. SKB anger i kompletteringen i bilaga K3, 
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7.3 att den dimensionerande kapaciteten, 200 kapslar, endast kommer att överskridas "marginellt" och 
"vid enstaka tillfällen". 
 
För att Östhammars kommun ska kunna bedöma om de beskrivna miljökonsekvenserna är de 
förväntade behöver SKB förtydliga vad man menar med marginellt och vid enstaka tillfällen. 
 
Svar: I SKB:s svar på Östhammars kommuns fråga 247:21 anges att den deponeringstakt som SKB 
planerar att tillämpa är 150 kapslar per år. Kapaciteten för en deponeringstakt på 200 kapslar per år 
står dock fast som dimensionerande, då slutförvarsanläggningens olika system behöver konstrueras för 
att med marginal klara den planerade normala driften. De miljökonsekvenser som redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen och underliggande utredningar tar som utgångspunkt att verksamheten 
bedrivs i den planerade deponeringstakten. För detaljerad information om deponeringstakten hänvisas 
till svaret på fråga 247:21. 
 
 
247:2 Annat avfall 
Östhammars kommun kan inte ur kompletteringar utläsa hur mycket annat avfall än använt 
kärnbränsle som bolaget avser deponera och anser därför att bolaget behöver redovisa hur mycket 
annat avfall än använt bränsle som man avser att deponera i slutförvaret.  
 
Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, ny text i avsnitt 1.1.2, Annat 
kärnavfall. 
 
 
247:3 Förlängd drifttid 
Östhammars kommun anser att SKB behöver redovisa om den av Vattenfall ansökta förlängda 
drifttiden förändrar uppskattningen av använt kärnbränsle och annat avfall och därmed kan förväntas 
påverka gjorda antaganden vad gäller förväntade miljökonsekvenser och i så fall på vilket sätt.
  
Svar: Önskemålet om komplettering medges. Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, ny text i avsnitt 1.1, Mängden bränsle och annat kärnavfall. 
 
 
247:7 Grundvattenbortledning – uppföljningsbara mål  
Östhammars kommun anser att SKB:s förslag till villkor angående grundvattenbortledning är oklart då 
det inte framgår närmare vad som avses med "... på ett betydande sätt kan skada... ", 
 
Kommunen anser att villkoret bör förtydligas med uppföljningsbara mål. Bolaget bör även 
komplettera ansökan med vilka skyddsåtgärder som kan komma att omfattas av kontrollprogrammet.
  
Svar:.SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
 
247:8 Infiltrationsförsök,  
Östhammars kommun har förståelse för att inga infiltrationsförsök kunde utföras under 2012 men 
anser att det fortfarande saknas förslag till mätbara kriterier för när vattentillförsel till kalkgölar och 
rikkärr ska sättas in. 
 
Östhammars kommun upprepar således begäran om en komplettering av ansökan där dessa kriterier 
beskrivs, alternativt, en tidsplan som anger när SKB förbinder sig att presentera dessa.  
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Svar: Det planerade pilotförsöket genomfördes under sommaren 2013 och redovisas i bilaga K:15, 
Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark – Förberedelser, genomförande, resultat och 
slutsatser. Försöket påvisar vikten av referensmätningar och utvärderingsmetodik, för att genom 
analys av avvikelser detektera och kvantifiera eventuella hydrologiska förändringar till följd av SKB:s 
verksamhet under uppförande och drift av slutförvaret. De kriterier som ska ligga till grund för att 
avgöra om och i så fall i vilken utsträckning som det kan bli aktuellt med vattentillförsel till kalkgölar 
och rikkärr ska utgå från mätningar och analys av yt- och grundvattennivåer i syftet att identifiera 
variationer i dessa parametrar som signifikant avviker från naturliga variationer. Värden för 
vidtagande av åtgärder tas fram innan byggstart och kommer att redovisas i det detaljerade 
kontrollprogrammet som ska tas fram senast tre månader före byggstart (se bilaga KP avsnitt 6.7). 
SKB utvecklar under 2014–2015 moniteringsprogramet och metodik för datautvärdering. Denna 
utveckling kommer bland annat att utgöra underlag för förslag på mätbara kriterier för initiering och 
uppföljning av vattentillförsel till våtmarker i Forsmark. 
 
 
247:11 Centrala frågor i samråden 
Östhammars kommun upprepar därför önskemålet om komplettering där centrala frågeställningar som 
framkommit under samråden framgår, samt hur dessa har behandlats i ansökan. Kompletteringen ska 
också innehålla en beskrivning av vilka frågor som inte besvarats.  
 
Svar: En kompletterande redovisning av hur centrala frågeställningar som framkommit i samråden 
tagits om hand och beaktats i ansökan och MKB:n finns i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 9.5, Hanteringen av centrala frågeställningar från samråden i 
ansökan och MKB:n  
 
 
247:12 Samrådsmöte eller informationsmöte? 
Östhammars kommun upprepar önskemålet om en redogörelse av vilka möten som SKB anser är en 
del av samrådet och vilka som anses vara informationsmöte eller andra typer av möten. Av 
redogörelsen ska också framgå vilket material som fanns tillgängligt inför varje enskilt möte, samt hur 
inbjudan till mötet har gått till. 
 
Svar: SKB anser sig ha lämnat tillräckligt underlag för att göra det möjligt att avgöra om ett möte 
varit ett samrådsmöte eller informationsmöte och har därmed bestridit detta önskemål om 
komplettering. Vid närmare eftertanke har SKB uppfattat att frågan egentligen handlar om hur frågor 
och synpunkter som framförts på informationsmöten riktade till närboende har hanterats i samråden. 
SKB har därför kompletterat texten om samråd i K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
avsnitt 9.2.1, Hantering av synpunkter från närboendemöten. 
 
 
247:13 Ovanjordsanläggningarna – alternativ 
Östhammars kommun anser sig kunna följa resonemangen i ansökan som ledde fram till att 
Söderviken föreslås av SKB som plats för industrietableringen ovan mark avseende 
slutförvarsanläggningen. 
 
Kommunen efterfrågar fortfarande en beskrivning av alternativ till utformningen, inom ramarna som 
den valda platsen ställer, av ovanjordsanläggningarna för att minska konsekvenserna för de skyddade 
arter som finns i gölarna vilka ska fyllas igen, samt vilka avvägningar SKB gjort vid val av 
utformning. 
 
Svar: Undersökningar vid Söderviken har påvisat gynnsamma geologiska och hydrogeologiska 
förhållanden för etablering av ett slutförvar i den övre delen av berggrunden vid den aktuella 
lokaliseringen. 
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Placeringen av schakt och nedfartsramp är valda utifrån de mest gynnsamma förhållandena och är 
även beroende av centralområdets layout på förvarsnivå. Det innebär att placeringen av de byggnader 
ovan mark som har kontakt med undermarksanläggningen via schakt eller ramp, såsom skipbyggnad, 
ventilationsbyggnad, hissbyggnad och nedfartsbyggnad, är styrd av de geologiska förutsättningarna 
samt utformningen av centralområdet. 
 
Styrande för utformningen av ovanmarksanläggningen, utöver dess koppling till undermarksdelen, är 
att skapa en ändamålsenlig layout där flöden av material, fordon och personal kan ske på ett effektivt 
och säkert sätt som bidrar till en god arbetsmiljö och gestaltning. Anläggningen ska även ha ett gott 
fysiskt skydd som förhindrar och försvårar intrång och tillträde till centrala funktioner, vilket också 
ställer krav på olika byggnaders placering och utformning. 
 
Inom den valda platsen bedömer SKB att möjligheterna till anpassningar av anläggningen för att 
minska konsekvenserna på gölgroda i de gölar som kommer att fyllas igen är ytterst begränsade. För 
att förhindra att stigande vattennivåer eller en översvämning påverkar ovanmarksanläggningen 
kommer marken att fyllas upp till en nivå på cirka 3,5 meter över nuvarande havsnivå, vilket innebär 
att topografi och hydrologi kring gölarna förändras. En anpassning för att kunna bibehålla gölarna 
skulle också kräva att relativt stora områden av omgivande mark skulle behöva sparas för att bibehålla 
den ekologiska funktionen avseende exempelvis övervintringsplatser, vilket skulle få stora 
konsekvenser för anläggningens utformning på den valda platsen. Naturliga spridningsvägar skulle 
sannolikt också begränsas liksom att risken för störningar på både habitatet och gölgrodepopulationen 
skulle vara betydande på grund av närheten till anläggningen. 
 
SKB:s bedömning är att anpassningar av anläggningen på den valda platsen inte är ändamålsenliga för 
att bibehålla den ekologiska funktionen i de gölar som finns i Söderviken, varav en hyser den 
rödlistade arten gölgroda. För att förhindra skada och kompensera för att gölar med gölgroda påverkas, 
har SKB anlagt totalt sex nya gölar i Forsmarksområdet, fyra nya gölar anlades 2012 och två nya 
grävdes våren 2014. Innan gölarna i Söderviken fylls igen avser SKB fånga och flytta gölgrodor till 
andra lokaler i Forsmarksområdet. 
 
 
247:14 Alternativa uppvärmningsmöjligheter 
Östhammars kommun anser det olämpligt att använda elenergi för uppvärmning av byggnader se, 
bilaga TB sid. 66. SKB har i komplettering, K3, 7.40, angett att man utreder alternativa 
uppvärmningsmöjligheter. 
 
Östhammars kommun förväntar sig att resultaten av de pågående utredningarna redovisas inom ramen 
för pågående prövning. 
 
Svar: SKB avser att följa kraven i Boverkets byggregler när det gäller energihushållning, det vill säga 
att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, 
lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.  
 
SKB har utrett förutsättningarna för en egen produktion av både värme och kyla för 
slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle i Forsmark. Värme- och kylproduktion kommer att ske 
med beprövad teknik och en drifttid på 60 år från och med 2019.  
 
SKB bedömer att två olika alternativ för produktion av värme- och kylbehovet är möjliga:  
 
Alternativ 1 är värmeproduktion med värmepump där kylan produceras med kylmaskin. Som 
värmekälla för värmepumpen samt även som recipient för kylprocessen kan det uppvärmda vattnet i 
svallschaktet efter Forsmarksverkets anläggning användas.  
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I alternativ 2 produceras värmen med en traditionell biobränslepanna och kylan produceras med 
kylmaskin. Utredningen visar även att det inte är lämpligt att dela upp en eventuell systemlösning med 
värmeproduktion i biopannan i två separata anläggningar. Väljer SKB alternativ 2 så blir det 
förmodligen en biopelletspanna.  
 
Av svaren ovan framgår att SKB inte avser att använda direktverkande elenergi för uppvärming av 
byggnader. Vilket av alternativen SKB slutligt väljer kommer att avgöras under den fortsatta 
projekteringen av anläggningen. Frågan om vilken teknisk lösning som SKB väljer för uppvärmningen 
är av underordnad betydelse för den nu aktuella tillståndsprövningen. Projekteringarbetet befinner sig 
dessutom i ett tidigt skede, mer på konceptstadiet. I det fortsatta projekteringsarbetet kommer SKB 
också att beakta det framtida värmebehovet vid SFR som planeras att byggas ut för utökad 
slutförvarskapacitet. Ett möjligt framtidsscenario är därvid att SKB bygger en gemensam 
produktionsanläggning som försörjer både slutförvarsanläggningen och SFR. Skulle det fortsatta 
projekteringsarbetet visa att den kommande produktionsanläggningen omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt miljöbalken kommer en sådan prövning att initieras i vederbörlig ordning. 
 
 
247:15 Miljökonsekvenser för djupa borrhål 
Östhammars kommun anser att SKB bör komplettera ansökan med redovisning av 
miljökonsekvenserna för djupa borrhål så att det alternativet kan vägas mot KBS-3V.  
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11 – SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12 – Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20) ), som är en uppdatering av SKB R-
10-12. 

• Bilaga K:13 – Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

I dessa dokument redovisas bland annat en jämförande bedömning av konceptet djupa borrhål och den 
sökta metoden KBS-3. Eftersom teknik och geovetenskapligt underlag för konceptet djupa borrhål inte 
finns tillgängligt annat än i mycket begränsad omfattning har detaljeringsgraden i jämförelsen 
anpassats till detta. 
 
 
247:16 Dricksvattenscenario 
Östhammars kommun ser positivt på SKB:s förtydligande, bilaga K3, 7.51 b, och har förståelse för att 
SKB inte har någon säker kunskap om hur framtidens människor väljer att täcka sitt 
dricksvattenbehov. Osäkerheten inför kommande generationers vanor gör att man vid val av scenarier 
måste införa försiktiga och konservativa antaganden för att inte underskatta riskerna för kommande 
generationer. 
 
Med anledning av SKB:s komplettering undrar kommunen om val av dricksvattenscenario ger någon 
skillnad i risken för kommande generationer? Kommunen anser vidare att det scenario som ger den 
högsta risken för kommande generationer ska användas i säkerhetsanalysen. 
 
Svar: Antaganden om dricksvattenkonsumtion har betydelse för den beräknade risken för kommande 
generationer. I säkerhetsanalysen SR-Site som ligger till grund för ansökan, har SKB pessimistiskt 
antagit att framtida eventuella utsläpp från förvaret alltid kan ske till en brunn från vilken dricksvatten 
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tas om det är möjligt att placera en brunn i området. En brunn antas inte finnas om området är helt 
täckt av is eller hav eller om permafrost råder. Det finns således inget särskilt dricksvattenscenario i 
säkerhetsanalysen, utan alla eventuella framtida utsläpp antas om möjligt leda till förorening av en 
brunn som används både till bevattning och som dricksvattenkälla. Dosbidraget från brunnen har 
adderats till doserna som kan uppstå från andra delar av landskapet. 
 
 
247:17 Tider för transporter 
SKB anger i komplettering bilaga K l, punkt 6, rörande transporter, att transporter av byggmaterial och 
bergmassor till och från anläggningarna i första hand ska ske mellan kl. 06:00 och 22:00 under 
vardagar. 
 
Östhammars kommun anser att vägtransporterna bör ske från kl. 07:00 istället för kl. 06:00 som SKB 
föreslår i bilaga K1, punkt 6 och att" i första hand" ska ersättas med "endast" med tillägget att det kan 
finnas en möjlighet för tillsynsmyndigheten att meddela dispens. Alternativt får SKB förtydliga hur 
ofta och i vilka situationer man förutser att transporter kommer att ske utanför de föreslagna 
tidsramarna.  
 
Svar: SKB kommer att ta fram en komplettering avseende transporter till och från SKB:s befintliga 
och planerade anläggningar i Forsmark. I den kompletterande bilagan K:14, Berg- och 
bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i Forsmark, presenteras SKB:s utredning om förutsättningar 
för transporter av bergmassor och bentonit. Underlaget omfattar även en bedömning av hur olika 
transporttider påverkar trafikflöden till och från anläggningen (se kapitel 11). 
 
SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
247:18 Sjötransporter 
I beskrivningen av hamnen i Forsmark i bilaga TB sid. 46, kan Östhammars kommun inte identifiera 
några argument för att inte använda sig av sjötransporter. 
 
Östhammars kommun anser därför att ansökan ska kompletteras med en beskrivning av den tekniska 
genomförbarheten samt konsekvensanalys av sjötransporter, där konsekvenser på naturmiljö, 
trafikolycksrisken och bullersituationen beaktas.  
 
Svar: I den kompletterande bilagan K:14, Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i 
Forsmark, har SKB utrett förutsättningar för transporter av bergmassor och bentonit. Där utreds bland 
annat förutsättningar för sjötransporter till och från Forsmarks hamn. Underlaget omfattar såväl 
tekniska och logistiska frågor som bedömning av miljökonsekvenser och risker samt ekonomiska 
förutsättningar för olika transportalternativ. Vad gäller transporter av bentonit till Forsmark ser 
fortfarande SKB svårigheter med transporter sjövägen och har som huvudinriktning att bentoniten 
transporteras sjövägen till Hargshamns hamn för vidare transport till Forsmark med lastbil. För 
transporter av bergmassor från Forsmark avser SKB även fortsättningsvis att utreda och överväga 
olika alternativ. 
 
 
247:19 Transportbehov – deponeringstakt 
I bolagets komplettering, bilaga K2 3.2, hänvisas till rapport R-08-49 "Material och persontransporter 
till och från slutförvarsanläggningen". Östhammars kommun noterar att SKB i den rapporten använder 
volymen bentonit för återfyllning av 160 kapslar per år som grund för beräkningarna av 
transportbehovet. Vidare beräknas en omfattande ombyggnation av hamnen i Forsmark kosta 250 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 68 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

miljoner kronor. SKB anger i ansökan att den dimensionerande deponeringstakten är 200 kapslar per 
år. 
 
Östhammars kommun vill att ansökan kompletteras med nya beräkningar av transportbehovet i vilka 
antaganden gällande deponeringstakten överensstämmer med bolagets dimensionerande 
deponeringstakt, alternativt att bolaget yrkar på en lägre deponeringstakt.   
 
Svar: SKB kompletterar med bilaga K:14, Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i 
Forsmark. För transportberäkningarna antas en deponeringstakt om 150 kapslar per år. För detaljerad 
information om deponeringstakten hänvisas till svaret på fråga 247:21. Avseende kostnader 
förknippade med en ombyggnation av hamnen för sjötransporter hänvisas till kapitel 12 i bilaga K:14.  
 
 
247:20 Kostnader för väg- och sjötransporter 
Vidare önskas ett förtydligande av den totala kostnaden för vägtransporter och sjötransporter av 
bergmassor och bentonit för att underlätta jämförelsen mellan alternativen.  
 
Svar: SKB har i bilaga K:14, Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i Forsmark, utrett 
förutsättningar för transporter av bergmassor och bentonit. I utredningen jämförs olika alternativ för 
transporterna där även kostnader för olika transportalternativ tas upp översiktligt (se kapitel 12 och 
13).  
 
 
247:21 Deponeringstakt – underbilagor 
Vidare undrar Östhammars kommun vilka andra underbilagor som använder sig av en lägre 
deponeringstakt, under 200 kapslar per år, för att beräkna miljöpåverkan som verksamheten ger 
upphov till. Kommunen anser att samtliga bedömningar av miljökonsekvenserna ska utgå från den 
sökta verksamheten, dvs. maximal påverkan. 
 
Svar: SKB har för driften av slutförvarsanläggningen i Forsmark utgått ifrån en årlig planerad 
genomsnittlig deponeringstakt på cirka 150 kapslar. SKB har i ansökan dock angett att 
slutförvarsanläggningen kommer att dimensioneras för en deponeringstakt om 200 kapslar per år. Den 
dimensionerande deponeringstakten är satt som en yttre gräns för att projektera anläggningen, det vill 
säga att anläggningen och alla tekniska system ska vara dimensionerade och anpassade för att klara en 
deponeringstakt upp till 200 kapslar per år. Med andra ord är den dimensionerande deponeringstakten 
framför allt en uppgift avsedd för projektörer för att säkerställa att anläggningen med marginal klarar 
den deponeringstakt som SKB har satt som mål för driften av anläggningen.  
 
SKB avser att bedriva verksamheten i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i ansökan. 
SKB menar därför att bedömningarna av miljökonsekvenserna inte behöver utgå från ”maximal 
påverkan” på det sätt som kommunen föreslår. 
 
Deponeringstakten på 150 kapslar per år har sitt ursprung i grundläggande uppgifter och egenskaper 
för det använda kärnbränslet. Vid bedömning av drifttid och deponeringstakt behöver hänsyn tas till 
att maximal tillåten resteffekt för en kapsel har antagits vara 1 700 W och att alla kapslar ska vara 
fyllda. Det senare kravet ger ett så litet förvarsområde som möjligt. För att klara kravet på tillåten 
resteffekt behöver det använda bränslet lagras cirka 30 år i Clab, vilket för den sista kapseln innebär 
lagring till 2075 om de sista kärnkraftblocken tas ur drift 2045 efter 60 års drift. Genom att blanda 
bränsle som lagrats olika lång tid i Clab kan sluttidpunkten för deponering av bränsle tidigareläggas 
något, till cirka 2070. Med en driftstart cirka 2030 innebär detta en drifttid på 40 år. Optimalt för all 
driftverksamhet, både för logistik och organisation, är att denna är så jämn som möjligt. I detta fall en 
deponeringstakt om 150–160 kapslar per år.  
 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 69 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

Det kommer att ta lång tid innan anläggningen kommer upp i normal deponeringstakt. Efter 
byggskedet kommer deponeringstakten att ökas successivt (under provdriften) för att på sikt nå den 
planerade deponeringstakten på 150 kapslar per år. Även platsorganisationen och personalstyrkan 
kommer att anpassas till den planerade deponeringstakten. Bedömningar av konsekvenser för 
människor och miljön har baserats på en deponeringstakt på 150–160 kapslar per år. Med en 
deponeringstakt på 150 kapslar per år kommer det att ta 40 år att deponera 6 000 kapslar och  
12 000 ton använt kärnbränsle. 
 
 
247:23 Sprängning och tunneldrivning 
Östhammars kommun vill att SKB kompletterar ansökan med en beskrivning av hur arbeten med 
sprängning och tunneldrivning eventuellt skulle kunna påverka, till exempel genom sprickbildning och 
rörelser, initialtillståndet för berget och den långsiktiga säkerheten. 
 
Svar: SKB anser sig ha lämnat tillräckligt underlag för att göra det möjligt att ta ställning till 
sakfrågan.SKB kompletterar emellertid med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
 
247:26 Skjuvrörelser 
Vidare önskar Östhammars kommun ytterligare beskrivning av vad en realistisk hastighet hos en 
skjuvrörelse i berget i Forsmark är, se punkt 2 ovan. [För geosfären får inte storleken hos skjuvrörelser 
i sprickor som skär deponeringshål överskrida 5 cm och deras hastighet får inte överskrida 1m/s. 
Dessutom får inte temperaturen i förvaret vara lägre än 0ºC när sådana skjuvrörelser sker för att 
beräkningarna i designanalysen ska vara strikt tillämpbara.] 
 
Svar: Det är viktigt att skilja mellan primära skjuvrörelser i den zon där ett jordskalv sker och de 
sekundära rörelser på avstånd från skalvzonen där kapslar kan finnas deponerade. En mer realistisk 
hastighet hos de största skjuvrörelser hos sprickor som skär deponeringshål är 0,2 meter per sekund. 
Detta framgår till exempel av figur 10-121 i avsnitt 10.4.5 i huvudrapporten SR-Site, SKB TR-11-01. 
(Hastigheten hos de primära rörelserna kan vara upp till 1 m/s.) 
 
 
247:28 Prioritering av forskning 
I SR-site Kapitel 12.9.3 – "Kombination av analyserade scenarier och fenomen" ges på sidan 628 
följande beskrivning: "Efter analyserna av referensutvecklingen och scenarierna kvarstår följande 
processer, vars kombinationer måste beaktas: 

• förlust av buffert till följd av erosion, 

• korrosion av kopparkapseln när bufferterosion har fortgått till stadiet då advektiva 
förhållanden har uppkommit, 

• kapselbrott till följd av skjuvrörelser i sprickor som skär deponeringshålet, 

• isostatiska laster på kapseln." 

Östhammars kommun önskar att redovisningen, om möjligt, kompletteras med en prioriteringsordning 
för ytterligare forskningsinsatser bland dessa kombinationer, med beaktande av deras gradvisa 
utveckling. Prioriteringen ska utgå från vilket scenario man bedömer kan ha störst påverkan på den 
långsiktiga säkerheten. Dessutom behöver prioriteringsordningen kombineras med en tidsplan för 
vilka forskningsinsatser man planerar för respektive scenario. 
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Svar: Östhammars kommun kan ha missförstått ordet ”kvarstår” i den citerade texten. Detta är inte 
frågor som återstår att forska på, utan sådana som hanteras vidare i de senare delarna av SR-Site. SKB 
kompletterar emellertid med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
 
247:29 Erfarenhetsöverföring 
Erfarenheter från utveckling av säkerhetskultur för kärntekniska verksamheter och i andra industrier 
behöver kontinuerligt tas tillvara, följas upp och kompletteras av SKB. Östhammars kommun anser att 
SKB behöver komplettera ansökan med en plan för hur dessa erfarenheter ska samlas in och hur de 
ska användas för att kunna vidmakthålla en hög kvalité på verksamheten.  
 
Svar: Strålsäkerhet och en god säkerhetskultur utgör förutsättningar för ett säkert arbete. En 
säkerhetskultur formas av de attityder, uppfattningar, värderingar och normer som finns inom företaget 
när det gäller säkerhet och säkerhetsarbete. I SKB:s verksamhet sätts säkerheten alltid främst. SKB 
upprätthåller och utvecklar en god säkerhetskultur. Våra anläggningar drivs, underhålls och utvecklas 
så att förtroendet för SKB och säkerheten ska fortsätta att vara stort. Öppenhet, lyhördhet och ständiga 
förbättringar av säkerheten är centrala delar i säkerhetskulturen och säkerhetsarbetet. Vi är öppna för 
att lära av andra och delar med oss av våra egna erfarenheter. Åtgärder är alltid prioriterade såväl i 
förebyggande syfte, när svagheter eller avvikelser identifieras, som om störningar, missöden eller 
incidenter inträffar. SKB:s ledningssystem är det sammanhållande verktyget för att säkerställa ett 
systematiskt arbete med att uppfylla kraven samt för att leda, styra och utveckla verksamheten.  
 
Arbetet med erfarenhetsåterföring beskrivs i ledningssystemet. En särskild grupp på SKB:s 
driftavdelning, ”Erf-gruppen”, arbetar centralt med erfarenhetsåterföring. Erfarenhetsarbetets 
viktigaste uppgift är att samla in, strukturera, nyskapa samt återanvända kunskap och lärdomar inom 
företaget i syfte att driva på utvecklingen och att undvika upprepning av misstag. Gruppen går löpande 
igenom och sorterar ut externa erfarenheter från kärntekniska anläggningar i hela världen som bland 
annat via WANO (World Association of Nuclear Operators) samlats upp och sedan värderas i ett 
samarbete mellan nordiska kärntekniska anläggningar under namnet Norderf. De erfarenheter som 
bedöms ha betydelse för SKB:s verksamhet distribueras till berörda i organisationen, se figur 7-1 
 
Ett särskilt utvecklingsarbete syftar till att SKB ska lära av kärnkraftverk världen över och 
modernisera sin process för att ta till vara lärdomar från andras och egna erfarenheter. Samordning 
med rapporteringen och hanteringen av arbetsmiljöfrågor, interna händelser, incidenter, 
riskobservationer, avvikelser och förbättringsförslag eftersträvas. Det primära syftet är att minska 
risken för allvarliga händelser och att undvika återupprepning av händelser som inträffat tidigare. 
Genom att förbättra avvikelsernas/händelsernas sökbarhet skapar SKB även ett bra underlag för: 

• Analyser och bedömningar av säkerhetsläget.  
• Ledning och styrning av verksamheten.  
• Framtida statistik och identifiering av trender.  

Grundprincipen är att anställda och inhyrd personal ska rapportera in observerade händelser, 
incidenter, riskobservationer, avvikelser och förbättringsförslag oavsett art och dignitet och att det ska 
vara enkelt att göra det. Orsaksanalyser och utvärderingar av effekten av vidtagna åtgärder kommer att 
genomföras i ökad utsträckning. 
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Figur 7-1. Illustration av vägar för SKB:s erfarenhetsåterföring.  
 
 
247:30 Skillnad – Forsmark-Äspö 
Östhammars kommun behöver ytterligare information om hur värme-/vattenledningsförmågan samt 
stabiliteten hos berget i Forsmark skiljer sig från berget vid försöksanläggningen i Äspö samt vilka 
konsekvenser dessa skillnader kan innebära både för driften och den långsiktiga säkerheten.
  
Svar: Hittills genomfört utvecklingsarbete har till stor del utförts vid SKB:s egna laboratorier – 
Äspölaboratoriet, Kapsellaboratoriet och Bentonitlaboratoriet. Berggrunden i Forsmark skiljer sig i 
viktiga avseenden från den i Äspölaboratoriet. I Forsmark är bergspänningarna högre, 
värmeledningsförmågan högre och vattengenomsläppligheten på förvarsdjup betydligt lägre än i 
Äspös berggrund. Dessa och andra skillnader har och kommer att beaktas i säkerhetsanalyser och 
konstruktionsarbete.  
 
Äspölaboratoriet kommer att förbli en viktig resurs för forskning, utveckling och demonstration som 
kräver undermarksmiljö på relevant djup. Vidare intensifierar SKB samarbetet med SKB:s 
motsvarighet i Finland, Posiva Oy och vissa försök kan komma att genomföras i Onkalo-
anläggningen, där bergförhållandena i flera avseenden liknar dem som råder i Forsmark. Inom 
områden som exempelvis tillverkning och kontroll av kapslar, system för produktion och installation 
av buffert och återfyllning, samt framtagning av transportfordon och hanteringsmaskiner är 
utvecklingsarbetet mer eller mindre oberoende av skillnader i bergförhållanden. 
 
Baserat på genomförda platsundersökningar är kunskapen om bergförhållandena i Forsmark mycket 
god. De modeller som används för att värdera hur berget kommer att påverkas av uppförandet av 
slutförvaret för använt kärnbränsle och hur berget kommer att utvecklas i framtiden bygger på kunskap 
från experiment utförda på flera olika platser med olika bergförhållanden världen över. 
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Verksamheten i Forsmark kommer att domineras av uppförande av anläggningen inklusive 
detaljundersökningar med tillhörande platsmodellering. Programmet för detaljundersökningar 
innehåller också en hel del aktiviteter för att verifiera att gjorda antaganden och modellresultat är 
tillämpliga. Viktiga sådana aktiviteter är mätning från tunnlar på förvarsdjup i Forsmark av storlek och 
orientering av bergspänningar och eventuella mekaniska problem relaterade till höga bergspänningar 
samt undersökningar för att klarlägga om termiskt inducerad spjälkning av deponeringshål verkligen 
skulle kunna förekomma i den utsträckning som antas i ansökan och i SR-Site. 
 
 
269:1 Kontrollprogram 
SKB anger under 1.2.1 villkor, punkt 8 att bolaget ska, senast tre månader innan bergarbeten påbörjas 
inge kontrollprogram för grundvatten för godkännande av tillsynsmyndigheten. Under punkt 11 i 
samma avsnitt anges att bolaget avser att utarbeta en plan för skötsel av skogs- och våtmarksmiljöer. 
Villkor 13 behandlar kontrollprogram för mätning av utsläpp av radioaktiva ämnen. Som kommunen 
uppfattar det saknas det tidsram för inlämnandet för skötselplanen, villkor 1l, och kontrollprogram 
med angivande av mätmetod och så vidare, villkor 12. Om kontrollprogrammet ska ha en styrande 
effekt är det viktigt att det på ett klart och tydligt sätt redovisar vad SKB ska göra och när det ska ske. 
 
Kommunen vill ta del av de olika fördjupade kontrollprogrammen samt skötselplanen samtidigt som 
tillsynsmyndigheten. 
 
Vidare är det kommunens uppfattning att SKB ska lämna in de detaljerade kontrollprogrammen och 
skötselplanen senaste tre månader innan åtgärder som omfattas av kontrollprogrammet vidtas.
  
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
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8 Oskarshamns kommun – Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

Aktbilaga 140 (kommunfullmäktige). 
 
Yrkandets innehåll 
 
Yrkanden 

8.1 I ansökan enligt KTL yrkar SKB på att utöver de angivna punkterna 1 och 2 "hantera, 
bearbeta, transportera eller på annat sätt ta befattning med kärnämne, huvudsakligen 
bestående av använt kärnbränsle och förbrukade härdkomponenter ". I ansökan enligt 
MB yrkas eller nämns inte tillstånd till samma verksamhet. 

Under rubriken "Miljödomstolens behörighet" skriver SKB att "Anläggningarna i 
systemet utgörs av det befintliga Clab och en planerad inkapslingsanläggning i anslutning 
till Clab, som ska byggas samman till en anläggning – Clink, i Oskarshamns kommun, 
och en planerad slutförvarsanläggning i Östhammars kommun". SKB beskriver 
således systemet som att det inte innefattar aktiviteter, utrustning och anläggningar för 
omlastningar och transporter från kärnkraftverken till Clink samt från Clink till 
slutförvaret. Kommunen anser att yrkandena ska harmoniera i ansökan enligt MB och 
KTL. 

Svar: Såväl miljöbalken som kärntekniklagen innehåller bestämmelser om tillståndsplikt för 
verksamheter och anläggningar, såsom vissa verksamheter och anläggningar för slutförvaring och 
annan hantering av kärnavfall/radioaktivt avfall. Endast i den utsträckning tillståndsplikt för en viss 
verksamhet eller anläggning föreskrivs i såväl miljöbalken som kärntekniklagen, uppstår ett behov av 
parallell tillståndsprövning.  
 
Yrkandena i SKB:s ansökningar avseende slutförvaring av kärnbränsle har utformats för att motsvara 
de tillståndskrav som gäller enligt respektive lagstiftning. Detta medför att yrkandena till viss del 
skiljer sig åt. Som ett exempel på skillnader i kraven i de två lagstiftningarna kan nämnas att enligt 
kärntekniklagen krävs tillstånd även för att inneha och ta befattning med kärnämne, vilket förutsätter 
ett särskilt yrkande om detta. I miljöbalken finns inget krav på tillstånd för att ”inneha och ta 
befattning med kärnämne” och något specifikt yrkande om detta behövs därför inte i 
miljöbalksansökan. Prövningen enligt kärntekniklagen är vidare begränsad till de kärntekniska 
anläggningarna och de kärntekniska verksamheterna i dessa, medan prövningen enligt miljöbalken är 
bredare och tar sikte på den samlade verksamheten. 
 
SKB anser inte att det är vare sig möjligt eller lämpligt att ange identiska yrkanden i de båda 
ansökningarna. Se även kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 2.2, En parallell 
och delvis överlappande prövning. 
 

8.2 Yrkande Al enligt MB omfattar mellanlagring av maximalt 8.000 ton använt 
kärnbränsle plus förbrukade härdkomponenter (mängd inte angiven). Yrkande A2 
omfattar inkapsling av Al plus kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet 
Kommunen tolkar detta som att kärnavfall inte ska mellanlagras utan inkapslas direkt 
vid Clink. I avsnitt 1.3 i ansökan omdefinieras använt kärnbränsle att också omfatta 
kärnavfall, vilket innebär att mellanlagringen med denna definition också omfattar 
kärnavfallet. Kommunen önskar ett klargörande vad mellanlagringen ska omfatta och 
anser att SKB i avsnittet "Begrepp och definitioner" bör ange en entydig definition av 
vad man menar med använt kärnbränsle. 

Svar: SKB:s syfte med yrkandena om mellanlagring är att det tillstånd till mellanlagring som SKB i 
dag har även fortsättningsvis ska gälla. Tillståndet omfattar i dag mellanlagring av kärnämne och 
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härdkomponenter, där härdkomponenter definitionsmässigt utgör kärnavfall. Kärnämne definieras i 
kärntekniklagen som ”2 § 2a … uran, plutonium eller annat ämne som används eller kan användas för 
utvinning av kärnenergi (kärnbränsle) eller förening i vilken sådant ämne ingår, … 2c använt 
kärnbränsle som inte har placerats i slutförvar”. Formellt sett är konstruktionsmaterialet i 
bränsleelementen enligt ovanstående definition inte kärnämne utan kärnavfall (KTL 2 § 3). SKB har i 
yrkande A2 och avsnitt 1.3 velat förtydliga att tillståndet för inkapsling och slutförvaring ska avse 
både själva kärnämnet och därtill hörande kärnavfall (bränsleboxar, kapslingsrör, med mera). 
Tillståndet för mellanlagring avser som framgår av yrkande A1 därutöver förbrukade 
härdkomponenter. Det är således inte avsikten att direkt inkapsla kärnavfall utan föregående 
mellanlagring.  
 
Kärnbränsle (använt) är definierat i kärntekniklagen, enligt ovan. I dagligt tal avses ofta termen för 
hela bränsleelement.  
 
 
8.3 Kommunen saknar ett yrkande enligt MB om användning och hantering av kylvatten 

till Clink. Avledning av kylvattnet sker via kärnkraftverkets kylsystem. Kommunen vill 
också ha belyst hur frågan ska hanteras efter den tidpunkt då kärnkraftverket har 
ställts av.  

Svar: Som utvecklats i ansökans toppdokument (avsnitt 6.1) bedömer SKB att ett ökat behov av 
kylvattenuttag ryms inom befintligt tillstånd för Clab och att ett ökat uttag kan ske utan förändringar 
av redan uppförda vattenanläggningar för vattenbortledning. Förändringar i fråga om användningen av 
kylvatten inom anläggningen kräver inte särskilt tillstånd.  
 
Det saknas därför skäl att framställa yrkande om användning eller hantering av kylvatten. 
 
Se vidare bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.3, Gemensamma system 
med OKG och FKA. 
 

8.4 Yrkande kring tidsbegränsning angående igångsättning anges i C l. Kommunens 
uppfattning är att dessa yrkanden inte är tydliga och lättbedömda. Kommunen anser 
att "miljöfarlig verksamhet i tillkommande anläggningar" måste definieras och 
klargöra om enskilda tillkommande byggnadsdelar i systemet utgör kriterium för 
igångsättning, och i så fall vilka delar, eller om samtliga tillkommande anläggningar 
ska vara igångsatta.  

Svar: Med yrkande C1 avses att den miljöfarliga verksamheten ska ha satts igång senast tio år efter 
lagakraftvunnen dom i respektive tillkommande anläggning som omfattas av SKB:s ansökan. SKB 
söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet i två tillkommande anläggningar, slutförvarsanläggningen 
och inkapslingsanläggningen inom Clink.  
 
I slutförvarsanläggningen kommer den miljöfarliga verksamheten att bestå i successiv utbyggnad av 
förvaringsutrymmen och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall i dessa utrymmen. 
Verksamheten kommer därmed sättas igång i och med att den första kapseln med använt kärnbränsle 
eller kärnavfall inkommer till anläggningen.  
 
I inkapslingsanläggningen kommer den miljöfarliga verksamheten att bestå i hantering, i form av 
inkapsling, av använt kärnbränsle och kärnavfall. Verksamheten kommer därmed sättas igång i och 
med att sådant använt kärnbränsle eller kärnavfall för första gången kommer in i anläggningen för 
inkapsling. 
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8.5 I yrkande C3 hänvisas till avsnitt 8.3 angående prövotidsförordnanden och 
bemyndiganden. Någon prövotid eller något bemyndigande finns inte föreslaget av 
SKB. 

Svar: SKB har valt att redan i ansökan ta in ett yrkande om prövotidsförordnanden och 
bemyndiganden, för att inte senare behöva justera yrkandena, för det fall SKB väljer att under målets 
handläggning föreslå sådana förordnanden eller bemyndiganden.  
 
I bilaga K:1, Förslag till villkor, finns förslag till prövotidsförfaranden. Några förslag till 
bemyndiganden lämnas inte. 
 
 
Avfallsmängden i Clab 

8.6 Kommunens ståndpunkt är att mellanlagringen i Clab inte får utgöra en långsiktig 
lösning gällande förvaringen av använt kärnbränsle.  

Kommunen hyser oro över att slutförvarssystemets igångsättning och drift försenas. 
Ett exempel på en fråga som kan leda till förseningar i projektet är huruvida koppar 
korroderar i syrefritt vatten. Mellanlagret Clab fylls kontinuerligt på med avfall från 
kärnkraftverken. Utrymmet är begränsat och kommer med förväntade avfallsmängder 
att vara fullt inom en dryg tioårsperiod. Det finns, anser kommunen, administrativa 
och tekniska frågor kring slutförvarssystemet som kan medföra att systemet inte kan 
tas i bruk innan mellanlagret i Clab blir fullt. I MKBn har SKB angivit att 
kompaktering av avfallet sker och fortsättningsvis kan ske i kassetter i nuvarande 
Clab. Men även med denna metod är utrymmet begränsat i tid. Dessutom ställer 
kommunen sig frågande till om ökningen av lagrad mängd genom kompakteringen 
ryms i SKBs yrkande om maximalt 8.000 ton i Clab. I MKBn anger SKB att Clab med 
kompakterat avfall rymmer 10.000 ton. En dom enligt SKBs yrkande medför således 
att någon kompaktering utöver 8.000 ton inte har någon verkan. Kommunen anser att 
SKB ska klargöra omständigheterna kring mellanlagringen i Clab, särskilt i 
förhållande till sitt yrkande. 

Sammanfattningsvis upplever kommunen osäkerhet om hur SKB ska hantera en större 
försening av slutförvarssystemets igångsättning eller om, av andra skäl, framtida stopp 
i leveranserna till slutförvaret uppstår. 

Svar: De åtgärder som kan vidtas om det blir förseningar i slutförvarssystemets igångsättning och 
Clab blir fullt beskrivs i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, 
Nollalternativ. 
 
 
Ansökan enligt miljöbalken (MB) 
 
Villkor för verksamheten 

8.7 Kommunen anser att en brist i ansökan enligt MB är att SKB har givit så få förslag till 
villkor (avsnitt 8.3 i ansökan), dvs vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
reglerar hur man avser bedriva verksamheten. SKB uppger dessutom i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn, sid. 27) att "Närmare villkor för tillstånden 
förutsätts bli formulerade av strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen ". 

Kommunen kan förstå SKBs ställningstagande när det gäller villkor kring 
kärnsäkerhet och strålskydd. Regleringen via gällande lagar samt det arbete och den 
tillsyn som SSM genomför har kommunen full tillit till. SSM kan också oberoende av 
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miljöbalkstillståndet föreskriva nya tillståndsvillkor när den kärntekniska säkerheten 
kräver det. SSM kan också utfärda nya föreskrifter för tillståndsgivna kärntekniska 
anläggningar. Kommunen kommer i denna process att fortsättningsvis följa och lämna 
synpunkter på SSMs arbete med villkor och föreskrifter. 

Att SKB ska föreslå villkor för "miljöbalksverksamheten" är logiskt eftersom SKB 
definierar betydande miljöaspekter, dvs verksamhet som har eller kan ha en betydande 
miljöpåverkan, samt deras effekter och konsekvenser. För de miljöaspekter som 
bedöms medföra oacceptabla konsekvenser föreslås skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått, vilka normalt säkras med villkor. Villkoren formuleras i ansökan, 
vilket inte hindrar att villkor som är direkt kopplade till skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått också noteras i MKBn. På detta sätt får läsaren av MKBn en god 
överblick och förståelse för de förpliktelser som SKB föreslår rörande verksamhetens 
miljöaspekter. 

Ett tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet är i princip "evigt", vilket innebär att 
tillståndet och villkoren i tillståndet gäller så länge som omprövning inte initieras. 
Tillsynsmyndigheten kan visserligen meddela förelägganden om krav eller initiera en 
omprövning av villkoren, men detta är en process som sannolikt sätts igång först när 
betydande fel begåtts i verksamheten. Villkoren är heller inte bundna till SKB, 
eftersom tillståndet "ägs" av verksamhetsutövaren, vilken via företagsförvärv kan vara 
någon annan i framtiden. Företagsspecifika policyuttalanden har därför ringa relevans. 
Flera villkor som fastställs för sökt verksamhet kommer dessutom, på grund av den 
långa initierings- och driftsfasen, att först tillämpas långt fram i tiden. Kommunen 
anser därför att SKB ska föreslå "dynamiska" villkor (villkor som uppdateras 
efterhand) alternativt att det i domen bestäms att villkoren ska omprövas med viss 
tidsfrekvens. 

I tillståndsprocessen ska Oskarshamns och Östhammars kommuner tillstyrka eller 
avstyrka ansökan. Detta beslut ska tas innan ärendet går tillbaka från regeringen till, 
dels miljödomstolen för att bevilja tillstånd och meddela villkor enligt MB, dels till 
SSM för meddelande om villkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen. 
Kommunen anser att sättet att bedriva verksamheten, vilket i hög grad styrs av de 
villkor som meddelas, starkt påverkar kommunen och dess invånare. En avgörande del 
av kommunens beslutsunderlag utgörs således av de villkor som SKB anser sig kunna 
underställas eller som mark- och miljödomstolen kommer att föreskriva. Ända sedan 
kärnavfallsprocessen startade har det varit kommunens tydliga uppfattning att alla 
frågeställningar av betydelse ska vara redovisade och genomgångna när kommunen 
har att ta ställning till etableringen. Brister i detta avseendeförsvårar väsentligt 
kommunens ställningstagande. 

Mot bakgrund av vad som sagts ovan anser kommunen att villkorsförslag från SKB är 
en viktig del i ansökan och att ett åtagande enligt det allmänna villkor som föreslagits i 
ansökan (avsnitt 8.3) " Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska 
verksamheterna – inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar, avfall 
och andra störningar för omgivningen – bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med 
vad SKB uppgett eller åtagit sig i målet" inte är tillräckligt. Ansökan behöver därför 
kompletteras med förslag till villkor rörande olika verksamhetsdelar som bör regleras.  

Svar: Förslag till villkor lämnas i bilaga K:1, Förslag till villkor. Kärntekniklagen och -förordningen 
innehåller regler som innebär att SSM kan ändra och föreskriva nya villkor när det behövs med hänsyn 
till säkerheten. Detta innebär att villkor som meddelats enligt kärntekniklagen kan anpassas till 
förbättringsmöjligheter på det sätt som kommunen efterlyser. Villkor enligt miljöbalken kan inte 
ändras på samma, enkla sätt. Enligt balken krävs att en ansökan om villkorsändring ges in till mark- 
och miljödomstolen från en behörig myndighet eller från verksamhetsutövaren. Även om 
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miljöbalkssystemet inte är lika flexibelt som kärntekniklagstiftningen kommer det, såsom kommunen 
önskar, vara möjligt att när behov uppstår anpassa villkor till förbättringsmöjligheter. När det gäller en 
verksamhet som ska bedrivas under lång tid kan man också i praktiken förutse att tillståndet kommer 
att omprövas i sin helhet vid någon tidpunkt. 
 

8.8 Föreslaget allmänt villkor, se förra stycket, föranleder kommunen också att 
kommentera SKBs beskrivningar i allmänhet. Verbet "kan" används i 
beskrivningarna (se t.ex. avsnitt 12.[4.]1.4 om vattenhantering), vilket inte är ett 
bindande åtagande. Kommunen vill se verbet "kan" utbytt mot verbet "ska" i de fall 
formuleringar har bäring på SKBs åtaganden enligt allmänna villkoret. 

Svar: Som anges i avsnitt 3 i ansökans toppdokument har de planerade anläggningarna getts en 
referensutformning i ansökningshandlingarna, varvid arbetet med att utveckla detaljer kring olika 
barriärer och variationer i deponeringssätt med mera kommer att fortsätta åtminstone till deponeringen 
av använt kärnbränsle kan inledas om drygt ett decennium. SKB anser att det vore olyckligt att i detta 
skede av prövningen lägga fast alltför detaljerade principer om anläggningarnas utformning och 
verksamhetens bedrivande. 
 
SKB har i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken valt att samla åtaganden om skyddsåtgärder och 
villkorsförslag i ansökans toppdokument och i de särskilda bilagorna om vattenverksamhet. I denna 
komplettering görs åtaganden om ytterligare skyddsåtgärder och lämnas förslag till ytterligare villkor, 
se bilaga K:1, Förslag till villkor.  
 
 
Vattenhantering 

8.9 Först konstaterar kommunen att dagvatten definieras som avloppsvatten enligt 
miljöbalken (kap.9, 2 §, punkt 3). Detta innebär att dagvattenutsläpp är miljöfarlig 
verksamhet och anläggningar för dagvatten ska utformas enligt principen om bästa 
möjliga teknik. 

Kommunen delar i stort SKBs förslag till hantering av dagvatten. Dagvatten är inte 
sällan en betydande utsläppskälla. Mestadels föreligger föroreningarna bundna till 
partiklar, vilket medför att partikelrening ofta är tillräcklig. Partikelavskiljningen är 
särskilt viktig om släckvatten vid brand kan avledas till dagvattensystemet och 
synnerligen viktig om släckvattnet kan innehålla radioaktiva partiklar. Kommunen 
önskar därför en redovisning av innehållet i släckvattnet och hur detta omhändertas 
vid en brand i Clink. 

Svar: Dagvatten: avloppsvatten eller inte  
SKB delar inte kommunens bedömning att förekommande dagvatten från Clink definitionsmässigt 
utgör avloppsvatten. SKB är dock införstått med att dagvattenhanteringen utgör en del av den 
miljöfarliga verksamheten vid Clink och därför ska bedömas mot bakgrund av de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken, innefattande försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga 
teknik. Planerad dagvattenhantering vid uppförande och drift av Clink beskrivs i avsnitt 8.1.1.2 och 
9.1.3.7 i MKB:n samt i Dagvattenhantering för Clab och inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle 
(SKB P-09-06), som utgör en referens till MKB:n. 
 
Brand och släckvatten 
Först kan nämnas att Clabs beredskap vid brand är mycket hög och att samma krav och ambitionsnivå 
kommer även gälla för Clink. Det kan också nämnas att brandbelastningen (potentiell värmeenergi 
som kan utvecklas per ytenhet) i Clab är låg. Eventuella konsekvenser av en brand för anläggningens 
funktioner analyseras i säkerhetsanalysen för Clab, så kallad SAR, som lämnas till SSM och som 
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ligger till grund för drifttillståndet. Motsvarande information för den integrerade anläggningen Clink 
redovisas i den preliminära säkerhetsanalysen (PSAR).  
 
Brandsläckning inom anläggningen kan göras automatiskt via sprinkler eller manuellt vid en insats av 
räddningstjänsten. Allt spillvatten som åstadkoms inom kontrollerat område (det vill säga där 
radioaktivt material hanteras) leds via golvdränagesystemet för kontrollerat utrymme till 
anläggningens avfallsanläggning för omhändertagande. Detta innefattar således släckvatten inom 
kontrollerat område. I Clink kommer alla utrymmen inom kontrollerat område ha golvbrunnar med 
dränering till golvdränagesystemet för kontrollerat område och vidare till avfallsanläggningen för 
vidare behandling såsom sker i dag för Clab. När vatten från kontrollerat område nått 
avfallsanläggningen behandlas vattnet så det kan släppas ut till recipient via kylvattenkanalen till 
Hamnefjärden. Det spillvatten, inklusive släckvatten, som åstadkoms utanför kontrollerat område 
samlas och hanteras i ett separat system, golvdränagesystemet för icke kontrollerat utrymme, innan det 
förs ut från anläggningen via dagvattenledningar. För Clink innebär det enligt det inlämnade 
underlaget (SKB P-09-06, Dagvattenhantering för Clab och inkapslingsanläggning för använt 
kärnbränsle), att i händelsen av en brand utanför kontrollerat område kommer släckvattnet att ledas till 
den nya dagvattendammen eller mot skogsområdet västerut för infiltration. Ytterligare detaljering av 
utformningen för Clink ska göras under system- och detaljprojektering. 
 
Eventuellt släckvatten som används på byggnadernas utsida dräneras via omkringliggande gräs- och 
asfalterade ytor till regnvattendränagesystem. Det vattnet kommer inte i kontakt med utrymmen där 
radioaktivitet hanteras. Den östra delen av detta dränagesystem ansluter mot dagvattendammen. Av 
detta framgår att inget radioaktivt kontaminerat vatten kommer att ledas till regnvattendränage-
systemet. Endast normalt brandsläckningsvatten som uppstår vid släckning mot ytterväggar leds via 
ytavrinning till dammen. Vattenmängderna torde vara mycket begränsade. Ytterväggarna är uppförda i 
betong och därefter plåtklädda.  
 
Det är mycket svårt att i förväg bedöma innehållet i släckvattnet då det påverkas i stor utsträckning av 
de material som påverkas av branden. Flera studier har dock genomförts som redovisar vilka typer av 
föroreningar som kan förekomma vid olika typer av brandolyckor2.  
 
Med den lösningen som SKB föreslår för hanteringen av dagvatten från Clab och Clink finns det goda 
förutsättningar för att hindra att släckvatten når recipienten orenat. Med enkla åtgärder (sandsäckar) 
kan man dämma vid utloppet av dammen och därmed skapa en större reservoar. Dessutom är 
recipienten stor (tålig) och det finns ytterligare möjligheter att installera en läns i Herrgloet för att vid 
behov begränsa spridning av släckvattnet till omgivningen. 
 
Slutligen, menar SKB att de åtgärder som vidtas för att hantera det dagvattnet som bildas på 
fastigheten är rimliga och väl i linje med miljöbalkens mening. 
 

8.10 Kommunen anser att SKB ska slå fast: 

•  att dagvatten ska renas från partiklar innan det släpps ut i Herrgloet 
•  att erforderligt utjämningsbehov ska finnas så att bräddning av dagvattnet (passage 
förbi partikelfiltret) inte kan ske. 

Ovanstående skyddsåtgärders funktion är att före utsläpp rena vattnet från partiklar 
och att utjämna de variationer i hydraulisk belastning som kan uppkomma. 
Kommunen anser att ansökan bör innehålla ett villkor med denna innebörd.  

Svar: I MKB:n (avsnitt 9.1.3.7, Clink – Icke radiologiska utsläpp till vatten) och i Dagvattenhantering 
för Clab och inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle (SKB P-09-06) redovisas den planerade 

                                                      
2 Till exempel Räddningsverket, 2004. Miljöbelastning vid bränder och andra olyckor; P22-451/04. 
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hanteringen av dagvatten från Clab och Clink. Den föreslagna lösningen innebär att det dagvattnet 
som samlas upp renas från partiklar genom att passera en dagvattendamm innan det släpps ut i 
Herrgloet. I bilaga K:1, Förslag till villkor, föreslår SKB villkor som föreskriver rening av dagvatten 
och installation av oljeavskiljare.  
 
Avseende frågan om utjämningsbehov och risk för bräddning, har den dagvattendamm som planeras 
dimensionerats i enlighet med gängse praxis och för att på bästa sätt fylla sin reningsfunktion. 
Dammens yta (400 m2)motsvarar nästan tre procent av den hårdgjorda ytan som vattnet samlas ifrån 
(1,4 ha). Detta är i övre delen av det intervall som är brukligt för en damm för detta ändamål. SKB 
bedömer att erforderligt utjämnings- och reningsbehov tillgodoses med den planerade dagvatten-
dammen.  
 
Vad gäller bräddning klarar befintligt ledningssystem avledning av åtminstone 10-årsregnet, men 
troligen även 20-årsregnet och även något mer sällsynta regn. Ur dagvattenreningssynpunkt kan det 
vara en fördel att dagvattnet vid extrema flöden förbileds dagvattendammen för att förhindra 
urspolningseffekter. Detta kan uppnås genom att den nya ledningen till dammen ges en begränsande 
dimension och att övrigt vatten leds via befintlig ledning till Herrgloet. Utsläppen från sådana enstaka, 
mycket sällsynta regntillfällen kommer att utgöra en försumbar del av den totala förorenings-
belastningen.  
 
Normalt sett saknar dagvattendammar en sådan förbiledningsmöjlighet utan mottar allt det dagvatten 
som ledningssystemet kan förse dem med. Generellt utgör inte dammen den ”svagaste länken i 
kedjan” utan bräddning inträffar först uppströms i ledningssystemet. Bräddande dagvattenledningar 
ger ibland som bekant upphov till källaröversvämningar och överbelastning på spillvattennätet med 
bräddning av orenat eller endast mekaniskt renat avloppsvatten i avloppsreningsverket som följd.  
 
Det är också värt att notera att bräddning i ledningssystem sker generellt inte på grund av 
feldimensionering, utan till följd av en av samhället och VA-kollektivet genomförd nyttokalkyl där 
kostnader för större dimensionering vägts emot kostnader för bräddning. Enligt svensk praxis ska 
dagvattenledningar dimensioneras för att klara regn med mellan två och tio års återkomsttid (beroende 
på områdets karaktär), men inte mer. 
 
Krav på att bräddning aldrig får ske från ett dagvattenledningsnät måste bedömas utifrån miljöbalkens 
skälighetsprincip, där kostnader ska vägas mot miljönyttan. Att överdimensionera systemet för 
dagvattenhanteringen ökar risken för att det under normala förhållanden inte uppfyller sin funktion 
fullt ut. Exempelvis kan en överdimensionering av dagvattendammen ökar risken för att dammen 
torkar ut. 
 
SKB bedömer att det inte finns något i dagvattnets innehåll som kan motivera särskilda åtgärder för att 
till varje pris hindra en eventuell bräddning. 
 
 
Avfallshantering 

8.11 I avsnitt 6.1.3 i MKBn beskriver SKB hanteringen av avfall. Det lågaktiva avfallet förs 
till den markförlagda deponin MLA i Simpevarp där OKG är verksamhetsutövare, det 
medelaktiva avfallet förs till SFR i Forsmark, där SKB är verksamhetsutövare. 

Inför fortsatt deponering i MLA vill kommunen ha belyst ansvar och 
huvudmannaskap för MLA när OKG avslutat sin verksamhet. Generellt anser 
kommunen att beskrivningen av hantering av avfall är knapphändigt beskriven i 
anmälan. 

Svar: I MKB:n avsnitt 9.1.3.9 (Clink – påverkan, Avfall) samt i Clink PSAR, kapitel 5 – 
Anläggnings- och funktionsbeskrivning, beskrivs avfallshanteringen mer utförligt.  
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OKG är fortsatt tillståndshavare för MLA. Se vidare bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletterings-
önskemålen, avsnitt 3.3, Gemensamma system med OKG och FKA. 
 
 
Buller 

8.12 SKB har i ansökan endast beaktat buller från den fasta anläggningen och givit förslag 
till villkor för denna. I MKBn påtalar SKB emellertid problemet med vägbuller utmed 
väg 743, t.ex. sägs i avsnitt 7.2.8 att "Många boende utsätts för bullernivåer som 
överstiger de riktvärden som finns fastställda för ekvivalent och maximal ljudnivå, se figur 
7-47 och figur 7-48." Av figur 7-47 framgår att mer än 40 boende tillkommer som 
utsätts för buller över 55 dB A (dygnsekvivalent ljudnivå). Konsekvensen, dvs 
betydelsen av denna förändring, är dock inte analyserad. I sammanfattningen av 
förväntade konsekvenser, tabell l2.2 i MKBn, anger SKB dock att "Hälsoeffekter på 
grund av detta bedöms endast kunna uppstå i ringa omfattning." 

Kommunen ifrågasätter mätenheten för buller i form av dygnsekvivalent ljudnivå och 
även mätetalet för acceptabelt buller, i detta fall ett riktvärde som är baserat på 24-
timmars värde (dygnsekvivalent). Ekvivalentnivån mätt över ett helt dygn på en väg 
som är sparsamt belastad under vissa delar av dygnet "tillåter" stark ljudnivå på 
andra delar av dygnet. Dygnsekvivalent ljudnivå kan vara lämplig som mätenhet på 
vägar med jämnt fördelad trafik över dygnet. Väg 743 är inte en sådan väg. För väg 
743 bör riktvärde övervägas som utgår från den störning som bullret kan ge just där 
och vid olika tidpunkter, t.ex. dagtid 07-18, kvällstid 18-22, nattetid 22-07 samt 
söndagar och helgdagar. Dessa "platsspecifika" riktvärden bör också kompletteras 
med maximalvärden för de mest bullrande fordonen. 

Kommunen anser att SKB bör redovisa vad SKB anser vara kriteriet för acceptabel 
bullernivå på väg 743 och hur denna ska mätas. Vidare medför ansökt verksamhet en 
ökning av en störning som redan i dag överskrider de riktvärden som SKB redovisar 
och förmodligen hävdar ska gälla. SKB bör då visa att det befintliga bullret och det 
tillkommande bullret från Clinks verksamhet inte skapar olägenhet eller skada i 
miljöbalkens mening. 

Buller från väg 743 är en av de mest betydande störningarna av verksamheten, vilket 
också påpekas i SKBs egna rapporter. Kommunen anser att SKB bör föra en 
diskussion och göra ett ställningstagande om hur man bedömer verksamhetens 
konsekvenser av bullret från väg 743 och utifrån det avgöra vilka skyddsåtgärder av 
teknisk och/eller administrativ art som ska vidtas. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.4, Buller vid 
uppförande och drift av Clink på Simpevarp. 
 
 
Trafikolycksrisk 

8.13 I SKBs rapport R-05-48 rörande väg 743 konstateras att befintlig vägsträcka i 
nuvarande skick ger: 

• en förhöjd olycksrisk 
• en förhöjd konsekvensrisk vid inträffad olycka 
• en otrygghet för trafikanter och boende 
• minimalt utrymme till gång- och cykeltrafikanter 
• begränsad sikt vid vissa utfarter 
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• barriäreffekter (svårt för boende att ta sig över vägen) 
• konflikter mellan fordon med olika hastighet 

Kommunen anser att nuvarande status på väg 743 inte medger utrymme för ökad 
belastning utan att skyddsåtgärder och/eller försiktighetsmått vidtas. Mot bakgrund av 
ovanstående punkter anser kommunen att SKB bör göra ett ställningstagande 
avseende: 

• konsekvenserna föranledda av den ökade trafik som verksamheten vid Clink medför 
• om och vilka skyddsåtgärder och/eller försiktighetsmått som ska genomföras. 
 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3, Trafik- och 
anläggningsbuller och avsnitt 5.8, Risk och säkerhet.  
 
 
Kontrollprogram 

8.14 Kommunen har översiktligt granskat det förslag till kontrollprogram som lämnats i 
ansökan (bilaga KP). Kommunens uppfattning är att programmet inte har den 
stringens som krävs. I programmet anges i flera delar vad som kan göras om avvikelser 
sker och att lämpliga åtgärder diskuteras med den/de drabbade. Kommunen anser att 
programmet ska redovisa vad som ska göras samt att åtgärder som ska vidtas vid 
avvikelser mot uppställda kriterier, ska vara klara och konkreta.  

Svar: SKB föreslår nya villkor för verksamhetens påverkan på människor och miljö, se bilaga K:1, 
Förslag till villkor.  
 
Det förslag till kontrollprogram, som var bilagt ansökan, är under uppdatering och en ny version 
kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen senast i juni 2013. Uppdateringen görs bland 
annat för att förslaget ska återspegla ändringar i villkorsförslagen. Förslaget kommer att bli en viktig 
del av SKB:s egenkontroll. Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 
7, Kontroller för slutförvarssystemet. 
 
 
Nollalternativet 

8.15 För Oskarshamns kommun medför nollalternativet stor osäkerhet om den mängd 
använt kärnbränsle som kommer att behöva lagras i Clab liksom den tidshorisont som 
kommer att råda kring lagringen. Det kan konstateras att effektökningar har skett i 
kärnkraftverken under Clabs drifttid med ökad inleverans av använt bränsle som 
följd. I det fall nya reaktorer blir aktuella framgent kommer dessa sannolikt att ha 
högre effekt, vilket ytterligare skulle öka inleveransen av använt bränsle till Clab. 

SKB har analyserat olika scenarier och konstaterar (sida 292 i MKBn) att "En förlängd 
mellanlagring i Clab innebär inte några väsentliga risker för omgivningen under 
förutsättning att dagens höga kvalitet på drift och underhåll kan upprätthållas. Ur teknisk 
synvinkel kan Clab med rimligt underhåll drivas på ett säkert sätt i 100-200 år och 
bränslets tålighet för långtidslagring är god." 

Kommunen vill anmärka att i ett tidsperspektiv på hundra år eller mer uppträder 
andra risker för omgivningen än enbart de tekniska. Miljöbalken ställer krav på att 
risk får människors hälsa och miljön av en verksamhet inte ska uppstå, vilket utgår 
från ett skyddsbehov som är specifikt för anläggningens omgivning under kända 
förhållanden. Kommunen anser att framtida skyddsbehov möjligen kan bedömas i 
tidsperspektivet några tiotals år men svårligen i ett flerhundraårigt tidsperspektiv. 
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Kommunen menar därför att beskrivet nollalternativ är ett "omöjligt" alternativ sett 
ur miljösynpunkt. Därutöver finns andra risker som är knutna till 
samhällsutvecklingen där en långsiktig mellanlagring i Clab bland annat medför risk 
för minskade frihetsgrader i utvecklingen av annan verksamhet i området. 

Kommunen är angelägen om att Clab inte blir ett långsiktigt förvar. Kommunen vill 
påpeka att ett nollalternativ inte innebär att ingenting görs, utan att något annat kan 
behöva göras i det fall ansökan inte bifalls. Nollalternativet, så som det beskrivits av 
SKB, är enligt kommunens uppfattning inte ett alternativ i miljöbalkens mening. 
Kommunen anser därför att SKB ska redovisa ett konsekvens belyst nollalternativ i 
ansökan.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
Vad gäller eventuella nya reaktorer vill SKB påpeka att SKB:s uppdrag är begränsat till att 
omhänderta använt kärnbränsle från existerande kärnkraftsreaktorer. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Oskarshamns kommun, kommunstyrelsen, enligt aktbilaga 254 och 
270. 
 
254:1 Principer att beakta 
Hur beaktas Kärnavfallsrådets principer?   
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med bland annat bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av 
andra studerade metoder än den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0). Kapitel 2 
behandlar SKB:s syn på och värdering av utgångspunkter och krav för metodvalet. 
 
 
254:3 Validering av slutförvaret (hänvisning till Kärnavfallsrådet) 
Verifiering kan endast ske av olika delar i slutförvarssystemet och inget konkret bevis är möjligt att ta 
fram för förvarets bestånd över lång tid. Tilltron till systemet och dess skapare i ett sådant fall måste 
vara mycket stark för att få samhällets acceptans. Punktvis är situationen inte så i dag. Det finns inte 
tillräckligt samförstånd inom "forskarsamhället" om till exempel hur säkringen av idealtillståndet, 
vilket säkerhetsanalysen vilar på, ska genomföras. 
 
Svar: SKB med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 
10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en överskådlig sammanfattning av funktionen 
hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, 
bufferten och berget. 
 
 
270:1 Godkännande av kontrollprogrammet 
SKB uttalar att detaljerade kontrollprogram efterhand kommer att tas fram och att dessa sänds till 
tillsynsmyndigheten för kännedom. Kommunen instämmer i SKB:s motivering för tillvägagångssättet 
men anser att kontrollprogrammen ska sändas till tillsynsmyndigheten för godkännande. Först därefter 
kan verksamheten utövas. 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
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270:2 Tidsperspektiv på villkoren 
Kommunen har i tidigare remissomgång, i yttrande daterat 2012-03-12, påtalat att verksamhetens 
villkor kommer att fastställas av Miljödomstolen för en verksamhet som blir igångsatt först efter lång 
tid. Kommunen vill återigen uppmärksamma Mark- och miljödomstolen på frågan om villkorens 
giltighet över tid och hänvisar till Kommunens diskussion i nämnda yttrande under rubriken "Villkor 
för verksamheten". 
 
Enligt SKB:s senaste tidplan ska provdrift igångsättas först år 2030 (avsnitt 1.1.3 i KP). Kommunen 
anser det orimligt att de villkor som ska gälla är fastställda 15 år före igångsättning av den 
huvudsakliga verksamheten. Villkoren bör efterhand anpassas till samhällets utveckling och omprövas 
med visst tidsintervall.  
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
270:3 Stringens avseende kontroll i förhållande till villkor 
Beträffande villkorens utformning anser Kommunen att det i flera fall krävs en precisering i 
villkorskrivningen för att möjliggöra ett kontrollprogram som är stringent i förhållande till villkoren. 
En fundamental princip är att respektive villkor ska vara kontrollerbart, dvs kriteriet för att villkoret är 
uppfyllt ska kunna styrkas på ett tillförlitligt sätt. Vidare ska det framgå hur avvikelser hanteras vid 
överskridande av villkor. 
 
SKB säger under punkten 12 i villkorskrivningen (sida 8) att "för verksamheten ska finnas 
kontrollprogram med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod... ". SKB har 
således valt att via mätning säkra villkoren. I kontrollprogrammet ska således dessa uppgifter finnas 
för respektive villkor med undantag för allmänna villkoret (villkor 1). Subjektiv bedömning gäller inte 
i annat fall än om störning i omgivning konstateras som medför olägenhet för människa eller miljön 
(anges i sista styckena i respektive avsnitt 4.1 till 4.6). 
[I kommunens yttrande ges exempel på ofullständigheter i kontrollprogrammet.] 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
270:4 Sammanfattande kommentar 
Kommunen anser att SKB:s principer för att bedriva kontroll av föreskrivna villkor, inte uppfyller de 
krav som bör ställas på ett kontrollprogram. SKB bör enligt Kommunens mening omformulera villkor 
och kontrollprogram så att respektive villkor är kontrollerbart, dvs att det finns ett kriterium för att 
villkoret är uppfyllt och att detta kan styrkas på ett tillförlitligt sätt. Vidare ska det för varje villkor 
framgå hur avvikelser hanteras vid överskridande av villkor. 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
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9 Länsstyrelsen i Uppsala län 

Aktbilaga 141. 
 
Kompensation 

9.1 Då uppförandet av ett slutförvar är en mycket stor etablering i ett område med dels 
generellt mycket höga naturvärden, såsom förekomst av fridlysta djur- och växtarter 
(t.ex. gölgroda och gulyxne) och skyddsvärda biotoper (t.ex. rikkärr), och dels utgör en 
kuststräcka som förutom kärnkraftverket är mycket lite exploaterad anser 
länsstyrelsen att krav på kompensation enligt 16 kap 9 § 3 p miljöbalken ska ställas. 

Länsstyrelsen anser att SKB ska komplettera ansökan med förslag till 
kompensationsåtgärder för den skada av allmänna intressen som ianspråktagandet av 
ett föga exploaterat område med höga naturvärden innebär. Kompensationsåtgärderna 
ska vara ekonomiskt rimliga och gälla sig under hela den period som slutförvaret är i 
drift. 

De förslag som bolaget själva tar upp i ansökan ingår som villkor i dispensprövningen 
enligt artskyddsförordningen som länsstyrelsen hanterar. 

Svar: Den mark som tas i anspråk för etableringen av ovanmarksanläggningen är enligt gällande 
detaljplan klassad som industrimark och till stor del påverkad av mänsklig aktivitet, däribland FKA:s 
vattenreningsverk och logianläggning för korttidsboende (den så kallade Barackbyn). Intrånget i övrig 
mark och naturmark blir mycket begränsat. Tre gölar varav en med förekomst av gölgroda kommer 
dock att fyllas igen för etableringen av ovanmarksanläggningen. För att begränsa konsekvenser av 
igenfyllnaden har SKB under vintern 2012 grävt och gjort i ordning fyra nya gölar inom Forsmarks 
området.  
 
Utöver det har SKB påbörjat ett arbete med att ta fram en skötselplan för den mark SKB förvärvat i 
Forsmark. Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemål, kapitel 6, Skötselplan och 
kompensationsåtgärder. 
 
 
Vattenmiljö 

9.2 MKB:n ska innehålla en redogörelse får vilka konsekvenser den planerade 
verksamheten har för möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna får vatten enligt 
Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
Vattenförekomsten Öregrundsgrepen har klassificerats till måttlig ekologisk status på 
grund av övergödningsproblem och gällande MKN är god ekologisk status senast år 
2021. (http://www.viss.lst.se/Waters.aspx?waterEUID=SE603000-181500). 

Svar: SKB kompletterar ansökan med en bedömning av konsekvenser för vattenmiljöer utifrån 
gällande MKN, se bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling 
och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 

9.3 I beskrivningen av konsekvenser för berörda naturvärdesobjekt saknas 
naturvärdesbeskrivning i det havsområde som kan antas bli påverkat av utsläpp från 
verksamheten, dvs Söderviken, Asphällsfjärden, Biotestsjön och Öregrundsgrepen (se 
fig l0-29). Det innebär att underlag för att bedöma påverkan på akvatiska naturmiljöer 
och organismer saknas i MKB:n. 

Svar: Konsekvenser för vattenmiljöer redovisas kortfattat i MKB:n (se avsnitt 10.1.4.1) och baseras på 
bedömningar i Konsekvensbedömning av påverkan på naturvärden av anläggande och drift av 
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slutförvar för använt kärnbränsle, Forsmark (SKB P-10-15). SKB kompletterar nu ansökan och 
MKB:n med en fördjupad bedömning av konsekvenser för vattenmiljöer utifrån gällande MKN och 
lokala förutsättningar, se bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
  

9.4 Enligt MKB förväntas kväveutsläpp via länshållningsvatten i Söderviken-
Asphällsfjärden endast ge lokala effekter i form av ökad primärproduktion och 
undervattensvegetation. Effekterna antas bli begränsade genom att fosfortillgången 
kommer att begränsa gödningseffekterna av kväveutsläppen. 

I MKB står även att "recipienten bedöms vara relativt tålig" (s 244) och påverkan 
bedöms därför bli liten. Kvävemängderna som kommer att belasta havsområdet är 
dock stora sett över den tid då verksamheten planeras pågå. Länsstyrelsen saknar en 
bredare bedömning av sammantagna effekter av verksamhetens utsläpp till vatten. 
Effekter i hela närområdet dvs i Biotestsjön, kylvattenplymen och i 
vattenförekomsterna Öregrundsgrepen-Kallrigafjärden bör beskrivas i MKB. 
Beräkningar av spädning och ökning av halterna av kväve i havsområdet bör 
redovisas. Utsläppens omfattning och miljöeffekter i havet bör beskrivas och sättas i 
relation till andra påverkanskällor så att den planerade verksamhetens påverkan kan 
bedömas i ett helhetsperspektiv. 

Svar: SKB kompletterar nu ansökan och MKB:n med en fördjupad bedömning av konsekvenser för 
vattenmiljöer. Konsekvensbedömning görs för både närområdet och för vattenförekomsten 
Öregrundsgrepen. Bedömning omfattar även en redovisning av kumulativa effekter, se bilaga K:5, 
Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 
 

9.5 Utbyggnad av SFR och byggnation av nya bostäder i området torde medföra ökade 
utsläpp av länshållningsvatten, lakvatten, dagvatten och spillvatten med innehåll av 
föroreningar som fosfor, kväve och miljöfarliga ämnen som oljerester och 
tungmetaller. Länsstyrelsen anser att en samlad bedömning av kumulativa effekter av 
utsläpp till vatten på recipienten och havsområdet måste redovisas i MKB:n. 

Svar: SKB kompletterar nu ansökan och MKB:n med en fördjupad bedömning av konsekvenser för 
vattenmiljöer som även omfattar en redovisning av kumulativa effekter, se bilaga K:5, 
Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 
 
 
Vattenhantering/reningseffektivitet 

9.6 Beräkning av totala utsläpp efter planerade reningssteg för spill-, länshållnings- och 
lakvatten beskrivas bristfälligt i MKB. SKB bör därför på ett tydligare sätt presentera 
sådana beräkningar. 

Svar: Beräkningar av mängder och innehåll i de olika vattenströmmar som verksamheten kommer att 
ge upphov till, samt hantering av dessa redovisas i den komplettering SKB nu lämnar in, se bilaga K:4, 
Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark.  
 

9.7 I MKB saknas beskrivning av hur de olika vattentyperna ska renas under den 
inledande byggperioden, hur effektiva dessa temporära reningsmetoder är och hur 
länge den inledande byggperioden kommer att vara. Beräknad reningseffekt bör 
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därför anges år för år under uppförandeskedet och fram till dess att optimal funktion i 
de permanenta reningsanläggningarna har uppnåtts. 

Svar: SKB kompletterar nu ansökan och MKB:n med en beskrivning av den planerade hanteringen av 
de vattenströmmar som verksamheten i Forsmark kommer att ge upphov till samt information om 
tekniska lösningar under byggskedet när sådanda behövs, se bilaga K:4, Komplettering avseende 
vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.  
 

9.8 Länshållningsvattnets kvävehalt anges till max l0 mg/l (årsmedel) under 
uppförandeskedet, vilket innebär att toxiska halter (dvs >2 mg/l) av ammonium 
kommer att förekomma i utsläppsvattnet och även att syretäring kan bli ett problem i 
recipienten Söderviken. Länsstyrelsen anser att effekter av höga ammoniumhalter i 
recipienten bör beskrivas i MKB. 

Svar: SKB kompletterar nu ansökan och MKB:n med en fördjupad bedömning av effekter och 
konsekvenser för vattenmiljöer från utsläpp av kväve till vatten, se bilaga K:5, Konsekvensbedömning 
för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 

9.9 Länshållningsvattnets innehåll och utsläpp till recipient av andra föroreningar än 
kväve, fosfor och salt, dvs olja, partiklar etc, bör beskrivas i MKB. 

Svar: SKB kompletterar nu ansökan och MKB:n med en fördjupad bedömning av effekter och 
konsekvenser för vattenmiljöer från utsläpp till vatten, se bilaga K:5, Konsekvensbedömning för 
vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Kompletteringen 
belyser konsekvenser för vattenmiljöer i förhållande till gällande miljökvalitetsnormer för vatten 
avseende ekologisk status, god miljöstatus och kemisk ytvattenstatus. 
 

9.10 Om länshållningsvattnet, på samma sätt som det renade lakvattnet, leds ut direkt i 
kylvattenkanalen skulle en kraftig utspädning av kvävehalterna uppnås och utsläppet 
skulle ledas längre ut i Öregrundsgrepen via Biotestsjön istället för direkt till 
Söderviken-Asphällsfjärden. I MKB nämns inte denna alternativa utsläppspunkt för 
länshållningsvattnet, vilket vore önskvärt. 

Svar: Söderviken och den utsläppspunkten som beskrivs i inlämnat underlag ligger i direkt anslutning 
till kylvattenkanalen. Omsättningstiden i Söderviken och Asphällsfjärden styrs av kylvattenkanalen. 
Kvävehalter i länshållningsvattnet är relativt låga och bedöms endast bli cirka 30 gånger högre än i 
recipienten. Därmed bedöms inte utsläpp av länshållningsvattent ge upphov till konsekvenser för 
vattenmiljöer, se även bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 

9.11 I ansökan beskrivs en reningsprocess för lakvatten från bergupplaget där Tjärnpussen 
ingår som ett sista reningssteg. Detta sista reningssteg är inte längre aktuellt på grund 
av att Tjärnpussen visat sig utgöra en lokal för gulyxne. En redovisning av hur SKB 
planerar att reningen av lakvattnet ska ske när alternativet där Tjärnpussen inte 
längre utgör ett alternativ saknas. 

Svar: SKB kompletterar ansökan och MKB:n med en sammanställning av information om 
vattenhantering som bland annat berör de nya reningsåtgärder som föreslås för hantering av lakvattnet 
från bergupplaget, se bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid 
ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
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9.12 MKB:n bör omfatta en beräkning av kvävehalter i lakvattnet efter de planerade 
reningsstegen (sedimentation, översilning, rening i naturlig våtmark), samt en 
redovisning av innehåll och utsläpp till recipient av andra föroreningar än kväve (olja, 
partiklar, m.m.).  

Svar: De reningsåtgärder som föreslås för hantering av lakvattnet från bergupplaget samt 
reningsgraden för åtgärderna beskrivs i bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 

9.13 Ammoniumhalterna beräknas bli toxiska i lakvattnet (s 238), men det framgår inte i 
MKB:n om den planerade lakvattenreningen helt avvärjer detta problem. Detta 
behöver redovisas tydligare i MKB:n. 

Svar: De reningsåtgärder som föreslås för hantering av lakvattnet från bergupplaget samt 
reningsgraden för åtgärderna beskrivs i bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 

9.14 Kan LOD för dagvatten verkligen reducera dagvattenflödet till 0 (MKB tabell 10-5)?  

Svar: Möjligheterna till LOD för slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark bedöms mycket goda. 
Principerna för dagvattenhanteringen beskrivs i detalj i bilaga K:4, Komplettering avseende 
vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 

9.15 Det saknas en beskrivning av hur dricksvattenförsörjningen av 
slutförvarsanläggningen är tänkt att ske. 

Svar: SKB avser att försörja anläggningen med dricksvatten från FKA:s vattenverk. 
 

9.16 Igenfyllnad av gölar medför att bortträngt ytvatten med innehåll av slam/suspenderade 
ämnen når Söderviken. Markinfiltration, "filtrering" genom vassområde samt 
eventuell sedimentering i containrar planeras för att minska påverkan på 
kringliggande vattenområden. I MKB saknas kvantifiering av vatten- och slamflöden 
från gölarna till kringliggande vattenområden. 

Svar: Vid byggande av slutförvaret i Forsmark kommer ett drygt sju hektar stort område intill 
Söderviken användas som driftområde för verksamheterna ovan mark. Hela detta område kommer att 
beröras av schakt- och fyllningsarbeten. Delar av området som tas i anspråk utgörs av grunda 
vattenområden, i form av gölar. Områdets totala yta är drygt 75 000 kvadratmeter varav cirka knappt 
20 000 kvadratmeter utgörs av göl- eller sumpskogsområden. Fyllnadsvolymen i vattenområdena 
bedöms ligga i intervallet 30 000–40 000 kubikmeter och den totala fyllnadsvolymen för området 
bedöms till 180 000–200 000 kubikmeter. Utfyllnadsarbetet innebär också att bottensediment och ur 
geoteknisk synvinkel dålig undergrund behöver grävas bort. Den totala volymen dåliga massor 
bedöms ligga i intervallet 25 000–30 000 kubikmeter. 
 
I samband med schaktning och fyllning av vattenområdena uppkommer risk för att grumligt vatten 
från de grunda vattenmiljöerna kan komma att påverka havsmiljön utanför driftområdet. Vid 
igenfyllnaden är det därmed viktigt att hantera det undanträngda vattnet på ett miljömässigt riktigt sätt 
för att minimera påverkan på havsbotten och grumling av vattnet i den närliggande kylvattenkanalen.  
 
Utfyllnadsarbeten kommer att påbörjas i den norra delen av området. Detta för att byggnaden för 
rampen är placerad här och arbeten med grundläggning av denna byggnad ska göras innan man går 
vidare med andra schakt- och anläggningsarbeten. I samband med att schakt- och 
grundläggningsarbeten pågår finns behov att dränera gölarna genom bortpumpning av vatten. Schakt- 
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och fyllningsarbeten planeras pågå i minst två till tre år och kan indelas i olika etapper. För ett 
rationellt genomförande är önskemålet att när en etapp väl påbörjats så ska den kunna fullföljas utan 
restriktioner i tid. Vatten- och slamflöden som utfyllnaden ger upphov till, kommer att kunna regleras 
för att planerade skyddsåtgärder ska kunna få önskad effekt. Förebyggande och begränsande åtgärder i 
samband med utfyllnaden beskrivs i bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 
Igenfyllnad av vattenområden vid Söderviken förutsätter att den lokala populationen av gölgroda, som 
förekommer i en av gölarna, har flyttas till en annan inom Forsmarksområdet lämplig lokal innan 
fyllnads- och grävningsarbeten påbörjas.  
 

9.17 Det kommer att krävas omfattande tätning av berget, speciellt vid passage genom de 
övre vattenförande delarna av berget. I MKB saknas en redovisning av möjliga 
miljöeffekter av de tätningsmedel som SKB planerar att använda samt en uppskattning 
av hur stora mängder tätningsmedel det kan bli fråga om. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.7, Miljöeffekter av 
tätningsmedel. 
 
 
Utsläpp till luft 

9.18 För utsläpp till luft liksom till vatten saknas en sammanfattande beskrivning av 
miljöpåverkan i omgivningarna. Utsläppskällor och utsläppta mängder före och efter 
eventuell rening för parametrar såsom radon, stoft, NOx, SOx, CO och VOC. 

Svar: För utsläpp till vatten kompletterar SKB ansökan och MKB:n med ett utförligt underlag om 
vattenhanteringen och konsekvenser för vattenmiljöer, se bilaga K:4, Komplettering avseende 
vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och bilaga 
K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 
 
För de utsläpp till luft som den planerade verksamheten ger upphov till runt Forsmark redovisas 
påverkan, effekter och konsekvenser i avsnitt 10.1.3.6 i MKB:n. I MKB:n finns även referenser till 
underlagsrapporten Miljö- och hälsokonsekvenser av utsläpp till luft (SKB P-08-66). Rapporten ligger 
till grund för de bedömningar som redovisas i MKB:n. Att redovisningen inte finns samlat under en 
och samma rubrik i MKB:n beror på att den struktur för MKB:n som valdes inte gjorde detta möjligt.  
 

9.19 En beskrivning av eventuella planer på att minska antalet personbilstransporter genom 
att bidra till ökad kollektivtrafik, t.ex. fler bussar saknas. 

Svar: Ett av SKB:s företagsövergripande miljömål är att ”Begränsa utsläpp av klimatpåverkande 
gaser” och i detta mål är transporter en viktig del. SKB uppmuntrar till miljöanpassade transporter 
genom att bland annat företrädelsevis hyra miljöbilar, tillhandahålla en samåkningskalender/-portal för 
de anställda, ha fordonsplaner för befintliga anläggningar med mera. 
 
SKB har inga planer på busstrafik i egen regi till/från de egna anläggningarna, men välkomnar initiativ 
till konventionell kollektivtrafik och kommer att uppmuntra SKB:s anställda att använda kollektiva 
färdmedel. SKB samarbetar även med FKA och OKG i dessa frågor. 
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Buller 

9.20 Hur kommer den sammanlagda bullernivån från transporter, bergkross, stamljud och 
borrning att påverka det närmaste boendet, FKA:s planerade korttidsboendet på 
Igelgrundet. Lämpligen beskrivs detta med en karta med inritade isolinjer för 
bullernivåer där även bostäder, samt arbetsplatser finns inritade, speciellt bullernivåer 
nattetid är intressanta.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.5, Buller vid 
uppförande och drift av slutförvaret. Se även bilaga K:1, Förslag till villkor, avsnitt 1.2. 
 

9.21 En redovisning av hur SKB kan reducera bullerskapande verksamheter nattetid 
behöver göras. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.3.5, Buller vid 
uppförande och drift av slutförvaret och bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
 
9.22 SKB bör redovisa vilket underlag ligger till grund för påståendet att de skapade 

bullernivåerna inte påverkar fåglar och andra organismer i fågelskyddsområdet öster 
om SFR. 

Svar: Enligt de bullermodelleringar som är gjorda för slutförvarsanläggningen och som presenteras i 
Konsekvensbedömning av påverkan på naturvärden av anläggande och drift av slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark (SKB P-10-15), når inte de ökade bullernivåerna ut till fågelskyddsområdet. 
Bullervärdena är angivna i dBA. 
 
Studier på fåglar utmed vägar (Collinder med flera, 20113) visar att bullerstörning leder till en generell 
minskning av antalet fåglar längs våra större vägar. Resultaten från dessa studier tyder på att man inte 
kan påvisa negativa effekter på fågelbestånd för ljudnivåer under 40–45 dBA. En kvalitetsminskning 
på 20 procent av fågelbestånden syns vid ljudnivåer strax under 50 dBA och vid cirka 55 dBA sker en 
halvering av bestånden. För kusthäckande fåglar finns inga studier gjorda med avseende på känslighet 
från buller, men de riktvärden som finns för fåglar och vägbuller bör kunna användas även för 
kusthäckande fåglar. Kusthäckande fåglar borde inte vara känsligare för buller än andra fåglar med 
tanke på den för höga ljud oskyddade miljön skärgårdslandskapet ändå är. 
 
Om man ser till hur kustfåglar klarar att häcka i skärgårdsområden med tät båttrafik så verkar inte 
ljudnivåerna vara det stora problemet, utan snarare en för närgången båttrafik som ger svall upp på 
häckskären och människor som går i land på skär och öar där fåglarna häckar.  
 
 
Vibrationer 

9.23 För att få en tydligare bild av vibrationernas utbredning bör en karta med isolinjer 
liknande den som behövs för att beskriva bullerutbredningen. 

Svar: I den vibrationsutredning som togs fram och som MKB:n refererar till Prognoser och 
restriktioner för vibrationer från bergschaktning och transporter – Slutförvar för använt kärnbränsle, 
Forsmark (SKB P-10-22) har beräkningarna anpassats till de lokala förutsättningarna som råder runt 
Forsmark och därmed det begränsade antalet fastigheter och byggnader som finns inom påverkans-
området för den planerade verksamheten. För säkerhets skull har även fastigheter som ligger långt från 

                                                      
3 Collinder P, Helldin J-O, Bengtsson D, Karlberg Å, Jangius A och Askling J, 2012. Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – 
en metod för att identifiera konfliktpunkter. CBM:s skriftserie 62. 
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verksamheten tagits med i utredningen. Beräkningar för varje potentiellt berörd byggnad redovisas i 
tabellform i rapporten. Resultat från utredningen visar på låga till mycket låga vibrationsnivåer för 
byggnader inom industriområdet. På avstånd över 1 000 meter kommer inte ens vibrationerna att vara 
kännbara. Med hänsyn till de lokala förutsättningar som råder runt Forsmark (det vill säga ett 
begränsat antal fastigheter och stora avstånd till närmaste boende) bedöms det inte relevant att göra 
vibrationsberäkningar som är heltäckande över området. SKB anser därmed att en karta med isolinjer 
inte skulle ha något praktisk värde. 
 
 
Avfall 

9.24 I MKB saknas en beskrivning av hur lagringen av kemikalier, avfall och farligt avfall 
skall ske. 

Svar: SKB kommer att följa gällande kemikalielagstiftning när det gäller lagring och hantering av 
kemikalier. I korthet innebär det att kemikalier hanteras enligt gällande säkerhetsdatablad med den 
skyddsutrustning som krävs. Kemikalier kommer att förvaras i ventilerade, märkta och låsta skåp där 
så är lämpligt. Kemikalier förvaras separerade beroende på följande gruppindelning:  
 

• Torrkemikalier. 
• Syror. 
• Baser. 
• Färg, olja, lösningsmedel och lack.  

 
SKB:s målsättning är att minimera avfallsmängderna under uppförande, drift och avvecklingsskede av 
slutförvarsanläggningen. Avfallet kommer att källsorteras och mellanlagras på en miljöstation innan 
borttransport för vidare hantering. Farligt avfall kommer att separeras från övrigt avfall och lagras i 
lämpliga behållare i väntan på hämtning. Avfallet kommer att förvaras så att det inte riskerar att läcka 
till omgivningen. 
 
 
Energianvändning 

9.25 Enligt MKB kommer uppvärmningen av förvarets undermarksdelar att ske genom att 
utnyttja länshållningsvattnets värmeinnehåll med hjälp av värmeväxlare. En 
beskrivning av hur uppvärmningen av övermarksdelarna skall ske saknas. 

Svar: SKB utreder alltjämt olika alternativ för uppvärmning av ovanmarksdelarna, bland annat 
möjligheten att förse dessa utrymmen med värme via ett lokalt fjärrvärmenät. 
 

9.26 En beskrivning av om eventuella kylanläggningar kommer att använda fjärrkyla eller 
dylik metod saknas.  

Svar: SKB avser att i första hand utnyttja en med FKA gemensam anläggning för fjärrkyla. Det kan 
också förekomma lokala kylanläggningar för exempelvis ställverksutrymmen. Vad som är bästa 
alternativt får fortsatta utredningar under projektering av anläggningen visa. 
 
 
Alternativa metoder 

9.27 Frågan om separation och transmutation avfärdas som ett orealistiskt alternativ i de 
presenterade alternativa metoderna. Mot bakgrund av den senaste tidens 
forskningssatsningar, bl.a. i Sverige, och uppgifter om att den nya tekniken, fjärde 
generationens reaktorer, kan komma att tillämpas kommersiellt ungefär samtidigt eller 
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strax efter att driften av slutförvaret startat samt möjligheten att kraftigt minska 
mängden använt kärnbränsle och den betydligt kortare tiden som det använda bränslet 
behöver förvaras bör en tydligare redovisning och diskussion av nuvarande 
kunskapsläge presenteras. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.2, Återvinning av uran 
och plutonium i det använda kärnbränslet. 
 
 
Miljöriskanalys 

9.28 Konsekvenserna för fysisk eller psykisk personskada har inte tagits med i 
miljöriskanalysen. Länsstyrelsen anser att det i miljöriskanalysen även ska ingå att 
utreda vilken risken är för att skada ska uppstå på människors hälsa utanför 
anläggningen vid en viss händelse. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8, Risk och säkerhet. 
 
 
Säkerhetsanalysen 

9.29 Hur stor risk bedömer SKB att det finns för leveransstopp av bentonit och finns det 
någon plan för att effekterna på driften av förvaret vid ett sådant stopp minimeras 
eller uteblir? 

Svar: SKB anser att risken för leveransstopp är liten men beredskapslager, både med färdiga block 
och råmaterial, kommer att finnas. Förbrukningen av buffert är liten och cirka två båtlaster kommer att 
räcka till hela förvaret. Förbrukningen av återfyllnad är betydligt större. Eftersom det är olämpligt att 
avbryta en pågående återfyllning av en enskild deponeringstunnel är en utgångspunkt för lager-
hållningen av bentonit för återfyllningen, att alltid minst ha en sådan mängd lagrad att man kan 
återfylla en hel deponeringstunnel utan avbrott. 
 

9.30 Efter återfyllning kommer det att uppstå dels en temperaturgradient och dels en 
fuktighetsgradient i bufferten som omger kapseln. Dessa förhållanden skulle kunna 
leda till att ämnen lösliga vid hög temperatur diffunderar ut från kapseln och att 
ämnen lösliga vid låg temperatur diffunderar in mot bufferten från bergssidan. Genom 
utfällningsreaktioner skulle dessa ämnen kunna bilda ett förhårdnat skikt inne i 
bufferten. Egenskaperna hos det bildade skiktet kan skilja sig från de önskvärda 
egenskaperna hos den ursprungliga bentoniten och därmed reducera buffertens 
skyddande effekt av kapseln. En redovisning av hur stor är risken för att det skall 
bildas ett förhårdnat skikt inne i bufferten och hur påverkas buffertens ursprungliga 
egenskaper saknas. 

Svar: De utfällningsreaktioner som beskrivs finns behandlade i SR-Site, avsnitt 10.3.10, Buffertens 
och återfyllningens kemiska utveckling samt mer detaljerat i en referens till SR-Site, Aspects of 
geochemical evolution of the SKB near field in the frame of SR-Site (SKB TR-10-59). Analyserna 
visar att buffertens funktioner inte kommer att påverkas i någon omfattning av betydelse för den 
långsiktiga säkerheten av de utfällningsreaktioner som kan ske under den omättade perioden. 
 

9.31 Luftspalten närmast kapseln kan eventuellt komma att innehålla både luft och vatten 
under lång tid, upp till flera tusen år, innan vattenmättnad inträtt. En beskrivning av 
hur denna heterogena miljö kan påverkar funktionen hos kapseln respektive bufferten 
saknas. 
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Svar: SKB:s analyser visar att varken buffert eller kapsel kommer att påverkas i någon omfattning av 
betydelse för den långsiktiga säkerheten, av den omättade perioden. I modelleringen av den kemiska 
utvecklingen, avsnitt 10.3.10 i SR-Site, visas hur de mineral som finns i buffertmaterialet kan 
omfördelas under den omättade fasen och i avsnitt 10.3.8 diskuteras hur vatten från bufferten kan 
omfördelas från bufferten till sprickor i berget. En mer detaljerad redogörelse för det vetenskapliga 
underlaget avseende buffertens svällning och hur det kan påverka kopparn ingår i det underlag SKB 
lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. I prövningen av detta underlag har SKB även lämnat 
kompletterande detalljerad information till SSM. Experimentella studier av förångning och 
saltanrikning samt effekten av ånga på montmorillonitens stabilitet för att verifiera slutsatserna i SR-
Site pågår.  
 

9.32 Vattenmättnaden av bufferten beskrivs som en process som kommer att pågå under ett 
brett tidsintervall. Varför tillförs inte vatten manuellt vid deponeringen för att 
påskynda vattenmättnaden och få en jämnare vattenmättnad och för att få en bättre 
definierad vattenkvalitet i bufferten? 

Svar: Även innan bufferten är fullt vattenmättad har den en fullgod barriärfunktion. Att den naturliga 
vattenmättnaden, på grund av berggrundens låga vattengenomsläpplighet kan komma att ta mycket 
lång tid i enskilda deponeringshål, utgör därmed inget principiellt problem för den långsiktiga 
säkerheten. Att manuellt tillföra vatten för att mätta bufferten i ett deponeringshål bedöms ta cirka tio 
år och kan dessutom vara förenat med med flera praktiska problem såsom hållfasthet på block, logistik 
vid återfyllning med mera. En mer omfattande redogörelse för detta har lämnats till SSM som svar på 
begäran om kompletterande information kring förvarets långa återmättnadstid (SKBdoc 1385067, 
version 1.0). 
 

9.33 För driftfasen finns en säkerhetsanalys där det beskrivs hur en beredskapsorganisation 
är uppbyggd och skall fungera vid en eventuell olycka. En redovisning av om det finns 
en motsvarande organisation under uppförandefasen för att hantera en situation där 
slutförvaret måste utrymmas, t.ex. vid elavbrott eller olycka vid Forsmarks 
kärnkraftverk saknas. 

Svar: SKB anser att beredskapsorganisationen och beredskapsplanen avser beredskap för radiologisk 
olycka och ska uppfylla krav enligt SSMFS 2008:1, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar. Innan anläggningen tas i drift ska beredskapsplanen 
vara granskad och godkänd. Tillståndshavaren ska se till att uppgifterna enligt beredskapsplanen ska 
kunna lösas. En motsvarande organisation finns inte under uppförandefasen. Det finns däremot en 
central krisledningsorganisation och en lokal krisledningsorganisation, där arbetet i den lokala 
krisledningsorganisationen ska kunna hantera händelser i och omkring anläggningsområdet under 
uppförandefasen. Detta ska beskrivas i en lokal krisledningsplan. Händelser på Forsmarks 
kärnkraftverk hanteras av FKA:s beredskapsorganisation som står för larmning, utrymning och 
evakuering av hela området kring kärnkraftverket. 
 
 
Komplettering i enlighet med vad som framgårSKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar 
till tillkommande önskemål från länsstyrelsen i Uppsala län, enligt aktbilaga 278. 
 
278:1 Kompensationsåtgärder 
Angående de naturvårdande åtgärder som presenteras bör SKB förtydliga vad de själva anser är 
skadeförebyggande åtgärder respektive kompensationsåtgärder. Så vitt Länsstyrelsen kan utläsa ur 
kompletteringen är de åtgärder som föreslås i huvudsak skadeförebyggande åtgärder för att hålla den 
biologiska mångfalden i området på en sådan nivå att ingreppet ska kunna tålas i prövningen. Därmed 
finns ett behov av att föreslå konkreta kompensationsåtgärder. 
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Lämpliga kompensationsåtgärder eller lösningar kan exempelvis vara att väsentligt öka andelen avsatt 
skog för naturvårdsändamål inom SKB:s markinnehav vid Forsmark, att avsätta pengar för 
naturvårdsinsatser eller genomföra åtgärder utanför markinnehavet. Åtgärder inom vattenmiljöer kan 
också vara lämpligt med tanke på planerad utfyllnad i Söderviken. Kompensationsåtgärder ska inte 
krävas i orimlig utsträckning men de nämnda åtgärderna eller andra liknande lösningar bedöms inte 
vara allt för betungande för SKB sett i relation till intrånget. 
 
Svar:. SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark som innehåller bland annat en sammanställning av de naturvårdsåtgärder som 
SKB föreslår. I kapitel 5 i bilagan görs en uppdelning av kompensations- respektive 
skadeförebyggande åtgärder. Utgångspunkter och bedömningsgrunder för uppdelningen redovisas 
inledningsvis i kapitlet. Underlaget visar att vissa åtgärder är att betrakta som kompensationsåtgärder, 
medan andra är att betrakta som skadeförebyggande åtgärder. Däremellan finns dock en gråzon där 
uppdelningen är beroende av åtgärdernas effektivitet. Sammantaget bedömer SKB att de åtgärder som 
föreslås och delvis börjat vidtas, omfattar både kompensations- och skadeförebyggande åtgärder i en 
omfattning som ger goda förutsättningar för att bevara och utveckla områdets naturvärden.  
 
 
278:2 Kompensationsåtgärder, forts 
I och med att naturfrämjande åtgärder har ingått i ansökan och beslut om dispens från 
artskyddsförordningen (522-4440-1 3, 2013-06-18 har ännu ej vunnit laga kraft då det är överklagat) 
behöver SKB särskilja vilka åtgärder som är unika för denna prövning och vilka som är åtagna eller 
villkorade i prövningen enligt artskydds¬förordningen, vilka åtgärder som i prövningen enligt 
artskyddsförordningen är skade¬före-byggande och vilka som är kompensationsåtgärder. 
 
Svar: SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark samt bilaga K:18, Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark. 
I bilaga K:17 görs bland annat en uppdelning av kompensations respektive skadeförebyggande 
åtgärder (se kapitel 5). I bilaga K:18 sammanfattas det underlag som har lämnats in inom ramen för 
SKB:s ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen. Tillsammans ger dessa två dokument en god 
inblick i de naturvårdsåtgärder som föreslås för att bevara och utveckla områdets naturvärden med 
särskild fokus på skyddade arter. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet att särskilja vilka åtgärder som är unika för denna prövning och 
vilka som är åtagna eller villkorade i prövningen enligt artskyddsförordningen då de föreslagna 
åtgärderna avser samma miljöer och arter (individer) och då dessa avses vidtas som en följd av samma 
planerade verksamhet, uppförande och drift av slutförvarsanläggningen i Forsmark. 
 
 
278:3 Kompensationsåtgärder, forts 
SKB avser att teckna naturvårdsavtal med skogsstyrelsen utifrån den skötselplan som SKB upprättar. 
Ansökan bör kompletteras med det planerade naturvårdsavtalet och skötselplanen så att de ingår i 
ansökan. 
 
Svar: SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark. I underlaget beskrivs i detalj den planerade skötseln av SKB:s mark i 
Forsmark (se kapitel 4). Det omfattar beskrivningar av både principerna för skötseln och föreslagna 
skötselåtgärder för områdets olika naturtyper. Naturvårdsavtalet som SKB avser teckna med 
Skogsstyrelsen är under framtagning och kommer att lämnas in som en komplettering till ansökan när 
avtalet är undertecknat. Det är dock oklart när detta kan ske. Vad gäller skötselplanen är SKB:s 
uppfattning att den är riktad till den personal som praktiskt ska genomföra skötselåtgärderna. SKB 
bestrider därför att komplettera med skötselplanen.  
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278:4 Utfyllnad i Söderviken 
De planerade utfyllnader med sprängsten i Söderviken på sammanlagt ca 3000 m2 är 
vattenverksamhet (11 kap MB). Gränsen mellan tillståndsplikt (11 kap 9 § MB) och anmälan (11 kap 
9a§ MB) går vid 3000 m2. Utifrån att åtgärden ligger nära 3000 m2 och att åtgärden kan komma att 
skada allmänna intressen är Länsstyrelsen av den uppfattningen att åtgärden oavsett bottenyta kan 
kräva tillstånd. I underlaget saknas en fullgod beskrivning av miljöeffekterna av utfyllnaden, d.v.s. 
påverkan på habitat och vattenkvalitet i synnerhet vilket läckage av sprängämnesrester som förväntas 
lakas ut i havet från deponerade sprängmassorna. 
 
Svar: Frågan om tillståndsplikt har besvarats i bilaga K:9, SKB:s inställning till önskemål om 
ytterligare kompletteringar som lämnades in den 18 november 2013. I fråga om 
konsekvensbedömning av utfyllnaden har under hösten 2013 den platsen i Söderviken som är aktuell 
för utfyllnad inventerats med avseende på bottenvegetation. Inventeringen har även omfattat återbesök 
av ett referensområde i viken. Dessa inventeringar tillsammans med resultat från tidigare inventeringar 
av motsvarande miljöer i närområdet har sedan legat till grund för en komplettering av bedömningarna 
i bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av 
använt kärnbränsle (se avsnitt 3.2, avsnitt 6.1.3 samt avsnitt 6.5 i bilaga K:5). Slutsatsen är att den 
aktuella platsen har begränsade värden med gles vegetation och låg artantal och därmed att den 
planerade utfyllnaden inte bedöms innebära negativa konsekvenser för djur- och växtlivet i havet.  
 
I fråga om utfyllnadsarbeten kan noteras att dessa omfattar dels ett begränsat vattenområde på cirka 
3 000 kvadratmeter i Söderviken, dels landområden och mindre sjöar/gölar på cirka 75 000 
kvadratmeter. I Bilaga K:5 redovisas flera alternativ för de massor som kan bli aktuella för utfyllnad i 
Söderviken (se avsnitt 5.2.2 i bilaga K:5). Slutsatsen är att den begränsade mängden utfyllnadsmassor 
som kommer behövas för utfyllnad i viken (cirka 11 500 m3) antas utgöras av massor som är rena från 
kväverester från sprängning. För den större volym utfyllnadsmassor som kommer behövas för 
utfyllnad av landområden och små sjöar/gölar (cirka 200 000 m3) antas bergmassorna kunna innehålla 
kväverester från sprängämnen. Konsekvensbedömning av kväveutsläppen i samband med etablering 
av driftområdet beskrivs ingående i avsnitt 5.2.2 och 6.1.3 i bilaga K:5. 
 
 
278:5 Utspädningseffekten i kylvattenkanalen 
Utspädningen av förorenat vatten med kylvatten kommer under revisionsperioderna vid kärnkraft-
verket att bli lägre. Revisionerna sker främst under årets varmaste del vilket skulle kunna innebära att 
det berörda vattenområdet där utsläppen sker då påverkas i högre grad av de sammantagna 
kväveutsläppen från slutförvaret och SFR än under delar av året då samtliga reaktorer är i drift. 
Verksamheternas miljöeffekter under dessa delar av året behöver beskrivas i MKB. 
 
Svar: En uppdaterad version av bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle bifogas. Bilagan har kompletterats med bland annat 
fördjupade bedömningar av utspädningseffekter för länshållningsvattnet. Dessa kompletteringar 
omfattar bedömningar av kylvattenintagets roll för utspädning av olika kvävefraktioner och tar hänsyn 
till variationer av kylvattenintaget under revisioner av kärnkraftverken i Forsmark. Denna information 
återfinns i avsnitt 6.1.3. 
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10 Länsstyrelsen i Kalmar län 

Aktbilaga 142. 

10.1 Länsstyrelsen anser att ansökan bör kompletteras med förslag på villkor som reglerar 
hur verksamheten avses bedrivas, dvs vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
reglerar den planerade verksamheten. I ansökan uttrycks det genomgående att 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått kan vidtas men bolaget gör inga tydliga 
åtaganden eller lämnar förslag på hur detta ska regleras. Istället hänvisar SKB i 
MKB:n till att villkoren för tillståndet förutsätts bli formulerade av Mark- och 
miljödomstolen och vad som avser prövningen enligt kärntekniklagen av SSM. 

Flera av de villkor som bör fastställas för sökt verksamhet kommer att tillämpas långt 
fram i tiden. Länsstyrelsen anser att detta går att lösa genom att SKB, föreslår Mark- 
och miljödomstolen, att tillsynsmyndigheten med regelbundet intervall, 8-10 år, ska 
granska och om behov finns ompröva villkoren hos Mark- och miljödomstolen. Detta 
förfarande kan jämföras med det förslag som tagits fram för svenskt genomförande av 
EU's industriutsläppsdirektivet (lED). En stor fördel med ett sådant förfarande är att 
tillämpningen blir mer öppet för samhället.  

Svar: Kärntekniklagen och -förordningen innehåller regler som innebär att SSM kan ändra och 
föreskriva nya villkor när det behövs med hänsyn till säkerheten. Detta innebär att villkor som 
meddelats enligt kärntekniklagen kan anpassas till förbättringsmöjligheter på det sätt som 
Länsstyrelsen efterlyser. Villkor enligt miljöbalken kan inte ändras på samma, enkla sätt. Enligt balken 
krävs att en ansökan om villkorsändring ges in till mark- och miljödomstolen från en behörig 
myndighet eller från verksamhetsutövaren. Även om miljöbalkssystemet inte är lika flexibelt som 
kärntekniklagstiftningen kommer det, såsom Länsstyrelsen önskar, vara möjligt att när behov uppstår 
anpassa villkor till förbättringsmöjligheter. När det gäller en verksamhet som ska bedrivas under lång 
tid kan man också i praktiken förutse att tillståndet kommer att omprövas i sin helhet vid någon 
tidpunkt. Som komplettering till ansökan har SKB nu lämnat förslag till villkor, se bilaga K:1, Förslag 
till villkor. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från länsstyrelsen i Kalmar län, enligt aktbilaga 248 och 268. 
 
248:1 Principer att beakta 
Länsstyrelsen vill framhålla Kärnavfallsrådets rapport "Kunskapsläget på kärnavfallsrådets 2013”, där 
Rådet pekar på väsentliga principer att ta ställning till när det gäller slutförvaret: autonomiprincipen, 
säkerhetsprincipen och ansvarsprincipen. Länsstyrelsen pekar också på två vägledande principer i MB: 
hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen och menar att det kan vara svårt att tillgodose dessa 
samtidigt. SKB bör utarbeta ett underlag som på ett detaljerat sätt underlättar en genomlysning av 
dessa värdekonflikter samt en bedömning i vilken utsträckning det finns möjligheter att hantera dem. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med bland annat bilaga K:11,SKB:s jämförande bedömningar av 
andra studerade metoder än den valda metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0). Kapitel 2 
behandlar SKB:s syn på och värdering av utgångspunkter och krav för metodvalet. 
 
SKB bestrider dock att ta fram det efterfrågade detaljerade underlaget. 
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248:2 Kontrollerbarhet av antagna förutsättningar i slutförvaret (med hänvisning till 
Kärnavfallsrådet): 
Konstruktionsförutsättningarna måste omtolkas och anpassas för att ingå i en Referensutformning som 
ställer kontrollerbara krav på initialtillståndet.  
 
I prövningar enligt MB har det varit gängse krav, att en åtgärd är kontrollerbar, att det finns 
möjligheter till åtkomst och att det går att reparera om något oförutsett händer. Dessa krav måste vara 
uppfyllda för att ansvar om åtgärder ska kunna utkrävas. Går inte att avfärda med hänvisning till att 
det skulle innebära en säkerhetsrisk, som SKB gör. 
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med en fördjupning av resonemanget avseende kontroller av 
slutförvarets barriärer efter deponering och efter förslutning i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2 Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering respektive 7.3 Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet. 
 
 
268:1 Kontrollprogram 
Det finns tydliga brister i SKB:s förslag till villkorsutformning och som bidrar till att villkoren blir 
svåra att kontrollera i ett kontrollprogram. Lst anser att kontrollprogrammet ska sändas till 
tillsynsmyndigheten för godkännande (inte bara för kännedom) innan verksamheten påbörjas. 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
268:2 Villkorsskrivning 
Lst ställer sig frågande till om det finns tillräckligt underlag för att besluta om villkor i 
tillståndsprövningen eller om detta ska delegeras till tillsynsmyndighet. Lst anser att viktiga villkor för 
verksamheten ska beslutas i tillståndsprövningen och inte delegeras 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
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11 Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas 

Aktbilaga 143. 
 
Samrådsprocessen 

11.1 Milkas yrkar att sökanden instrueras att i görligaste mån komplettera protokollen från 
MKB-samråden så att de omfattar andra parters synpunkter, frågor och kritiska 
anmärkningar. Samtliga skriftliga inlagor skall biläggas protokollen. 

Svar: Skriftliga inlagor finns som bilagor till protokollen. Dokumentation från samtliga 
samrådsmöten, inklusive skriftliga inlagor, finns tillgängliga på www.skb.se, vilket framgår i 
samrådsredogörelsen. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 

11.2 SKB:s förtida avslut av samrådsprocessen står klart i strid med miljöbalkens 
stadgande (6 kap 4 § andra och tredje stycket) om samråd. Enligt vår mening måste 
SR-Site bli föremål för samråd – och kompletteras efter de synpunkter som lämnas 
inom ramen för samrådet. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 
 
Scenarievalen i säkerhetsanalysen 

11.3 Överlag är SKB mycket selektivt i sitt beaktande av vetenskapliga rön. Det som stödjer 
KBS-3-metoden framhålls; möjliga och också troliga framtida utvecklingar ignoreras 
på så sätt att företagets säkerhetsanalyser inte tar upp dem. Mönstret karakteriserar 
inte minst företagets hantering av de geologiska spörsmålen, där osäkerheter lämnar 
tolkningsutrymme. Se även bilaga 3. 

Jordbävningsscenariot 

SKB underskattar risken för jordbävningar i norra Uppland i och omkring den valda 
platsen för förvaret. Mörner har t.ex. påvisat omfattande seismisk aktivitet i samband 
med landhöjningen. SKB förutser en stor jordbävning under kommande hundratusen 
år men spåren efter fem stora jordbävningar under de senaste tiotusen åren har 
konstaterats. 

SKB:s jordbävningsscenario måste kompletteras med de senaste årens geologiska och 
seismiska forskningsrön. 

Svar: Yttrandet från Milkas återger inte på ett korrekt sätt den information som SKB presenterat i SR-
Site och uppgifterna en okunskap om vilka skalvfrekvenser som använts i SR-Site samt hur dessa har 
tillämpats stämmer inte: 
 

1. Milkas anför att SKB endast beaktar skalv upp till magnitud 6 (bilaga 3, sidan 6, figur 3). 
Detta är inte korrekt, de frekvensmagnitudsamband som SKB använt predikterar i 
storleksordningen 40 skalv med en magnitud mellan 7 och 8,2 inom en glaciationscykel, 
se SR-site, avsnitt 10.4.5, Sannolikheten för framtida stora jordskalv. 

 
2. Milkas argumenterar  för en magnitud av maximalt 9,5 inom en glaciationscykel SKB 

menar att skalv av den storleken endast kan ske vid plattgränser och har därför inte 
beaktat skalv större än 8,2 vilket är den maximala magnitud som ansatts 
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Pärvieförkastningen (Arvidsson, 19964 och avsnitt 10.4.5 Sannolikheten för framtida 
stora jordskalv i SR-Site). Vidare hävdar SKB (SR-site, tabell 10-15) med stöd i den 
etablerade litteraturen (Leonard, 20105; Scholz, 20026; Wells och Coppersmith, 19947) att 
den maximala storleken på ett skalv styrs av storleken på zonen som förväntas hysa 
skalvet vilket begränsar skalvens storlek i förvarets närområde. Det är inte vetenskapligt 
försvarbart att, liksom Mörner, projicera skalvfrekvenser beräknade för hela landet på 
Forsmark utan hänsyn till den lokala geologin.  

 
3. Med hänvisning till böcker författade av Mörner (20038, 20099) och som inte 

faktagranskats, menar Milkas att SKB ignorerat påstådda skalv (fem stycken) i Uppland. 
SKB har emellertid med hjälp av SGU genomfört egna omfattande platsundersökningar 
och har kunnat konstatera att den senaste istiden, Weichsel, inte har stört seismiskt 
känsliga sedimentavlagringar och har därför dragit slutsatsen att större skalv (M≥6) inte 
förekommit (Lagerbäck och Sundh, 200810; Lagerbäck med flera, 200511). Trots detta 
utesluter inte SKB att stora skalv skulle kunna triggas av nästa glaciation vilket också 
varit en förutsättning för beräkningarna i SR-Site. 

 
4. Då Mörner använder sig av slagruta och så kallade currylinjer för att detektera glacialt 

inducerade skalv (Mörner, 200112, figur 14, sidan 447) anser SKB att Mörners rön bör 
beaktas med skeptcis (se till exempel Hansson och Sandin, 200013; McKinley och 
Munier, 200314). Likväl, använde Adams i det så kallade Expert Elicitation projektet 
(Hora and Jensen, 200515) för sin beräkning av frekvenser över en glaciationscykel 
Mörners så kallade katalog. Därmed är Mörners observationer indirekt inkluderade i de 
skalvfrekvenser SKB använt i säkerhetsanalysen och bidrar också därmed till de 
redovisade osäkerheterna. 

 
 
Respektavstånd 

11.4 Forsmark ligger i en s.k. skjuvzon. SKB:s geologer förutsätter att den tektoniska 
linsen, i vilken de avser att placera förvaret, på inget sätt kommer att deformeras till 

                                                      
4 Arvidsson R, 1996. Fennoscandian earthquakes; whole crustal rupturing related to postglacial rebound. Science, 274(5288), 
pp 744-746. 
5 Leonard M, 2010. Earthquake Fault Scaling: Self-Consistent Relating of Rupture Length, Width, Average Displacement, 
and Moment Release. Bulletin of the Seismological Society of America, 100(5A), pp 1971-1988. 
6 Scholz, C H, 2002. The Mechanics of Earthquakes and Faulting, 2nd edition. Cambridge University Press. 
7 Wells D L och Coppersmith K J, 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, 
rupture area, and surface displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, 84(4), pp 974-1002. 
8 Mörner N-A, 2003. Paleoseismicity of Sweden - a novel paradigm. Nils-Axel Mörner Paleogeophysics & Geodynamics. 
ISBN: 91-631-4072-1. 
9 Mörner N-A, 2009. Detta eviga avfall. PQR, Mariehamn. ISBN: ISBN 978-952-5705-12-6. 
10 Lagerbäck R och Sundh M, 2008. Early Holocene faulting and paleoseismicity in northern Sweden. Research Paper C 836. 
SGU - Sveriges Geologiska Undersökning. 
11 Lagerbäck R, Sundh M, Svedlund J-O och Johansson H, 2005. Searching for evidence of late- or postglacial faulting in the 
Forsmark region. Results from 2002-2004. Forsmark site investigation. SKB R-05-51, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Stockholm, Sweden 
12 Mörner N-A, 2001. Dowsing and radiation lines: the state of the art and its application to the San Giovenale site, in From 
Huts to Houses. Transformations of Ancient Societies., R. Brandt and L. Karlsson, Eds. Jonsered Åströms förlag. ISBN 
9170421633, 978-91-7042-163-1. 
13 Hansson S O och Sandin P, 2000. Högskolans lågvattenmärken. Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm. 
14 McKinley I G och Munier R, 2003. Discussion of "In absurdum: Long-term predictions and nuclear waste handling" By 

N.A. Mörner (Vol. 61, pp. 75-82). Engineering Geology, 68, pp 401-403. 
15 Hora S och Jensen M, 2005. Expert panel elicitation of seismicity following glaciation in Sweden. SSI Rapport 2005:20, 
SSI - Statens strålskyddsinstitut (Swedish Radiation Protection Authority) Stockholm Sweden Sweden. 
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följd av rörelser i berget. Att linser inte kan deformeras ifrågasätts av välmeriterade 
geologer och geofysiker, vilket SKB bortser från. 

Underskattningen av seismiciteten i området kopplad till en överskattning av linsens 
beständighet är en förutsättning för att SKB kunnat påstå att ett “respektavstånd” – 
avståndet mellan förvarets innehåll och förkastningslinje och krosszon – på 50-100 m 
skulle vara tillräckligt. Utifrån fältundersökningar anser Mörner och andra att 
deformering kan ske över mycket större områden. 

Respektavståndets betydelse för förvarets säkerhet kräver ytterligare utredning.  

Svar: SKB är naturligtvis medvetet om att deformationer till följd av skalv kan ske på betydligt större 
avstånd än 100 meter från den skalvgenererande strukturen. Ett respektavstånd om minst 100 meter 
(inte 50) har för övrigt gällt sedan den föregående säkerhetsredovisningen SR-Can, se avsnitt 4.4.2. 
Det relevanta i detta sammanhang är emellertid hur och under vilka omständigheter, sådana 
deformationer kan påverka undermarkskonstruktioner. Effekten av skalv på kapselns integritet beror 
på en mängd faktorer där samspelet mellan avståndet till skalvzonen, skalvzonens storlek, sprickornas 
storlek och geometri samt, inte minst, förvarsutformningen är avgörande. Den kritik som Milkas anför 
mot SKB:s arbete i denna fråga berör inte någon av dessa aspekter. 
 
SKB:s analyser (Fälth med flera, 200716, 200817, 201018) visar att ett respektavstånd av cirka 100 
meter är tillräckligt för att i Forsmark säkerställa kapselns integritet, förutsatt att magnituden på 
skalvet inte överstiger 7–7,5, för vilket krävs mycket större sprickzoner än de som detekterats inom 
förvarsvolymen och att kapslarna inte genomskärs av stora sprickor. Det finns i dagsläget inte några 
vetenskapliga arbeten som visar att zonerna som omger linsen har reaktiverats, eller kommer att 
reaktiveras, i samband med en glaciation. Likväl utesluter SKB inte denna möjlighet, men har 
samtidigt med stöd i beräkningar kommit fram till slutsatsen att avståndet till dessa zoner är tillräckligt 
stort för att kapselns integritet ska kunna bevaras. 
 
Den så kallade tektoniska linsen i Forsmark har utsatts för ett mycket stort antal glaciationer och 
mäktiga sedimenttäcken. Trots detta visar SKB:s omfattande platsundersökningar att linsen påverkats 
mycket litet. SKB anser därför det rimligt att anta att nästa glaciation inte kommer att påverka linsen 
på något radikalt annorlunda sätt än Weichsel. 
 
 
Glaciationsscenarier 

11.5 SKB har valt en prognos som, enligt många geologer idag, underskattar frekvensen av 
glaciation (istider) under förvarets förväntade livstid. Andra skattningar – inkl. en 
redovisning som SKB beställt (Ahlbom et al 1991, SKB TR-91-32) – lämnas därhän. 

SKB använder senaste istidens förlopp prediktivt; den bildar den s.k. 
referensutvecklingen för framtida istider i företagets MKB. Att förloppet 120 000 år 
bakåt i tiden skulle utgöra en mall för utvecklingen 120 000 år framöver, saknar 
vetenskapligt stöd. Osäkerheten är så stor så att hypotesen inte ger underlag för vare 
sig kalkyler eller beslut. 

Data rörande glaciationsscenarier i SKB-TR-91-32, 1991, Ahlbom et al., ska integreras 
i säkerhetsanalysen.  

                                                      
16 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2007. Seismically Induced Shear Displacements in Repository Host Rock Fractures. 
9th Canadian conference on Earthquake Engineering. Ottawa, Canada. 
17 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2008. Seismically induced slip on rock fractures – expanded study with particular 
account of large earthquakes. 42nd U.S. Rock Mechanics Symposium. San Fransisco 2008. 
18 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2010. Effects of large earthquakes on a KBS-3 repository. Evaluation of modelling 
results and their implications for layout and design. SKB TR-08-11, Svensk Kärnbränslehantering AB. 
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Svar: Milkas beskrivning av hanteringen av referensutvecklingen reflekterar felaktigt vad 
referensutvecklingen är för något och hur den använts. Med utgångspunkt från referensutvecklingen, 
som är en återupprepning av SKB:s rekonstruktion av Weichsel, har SKB konstruerat ett flertal 
klimatscenarier som bland annat omfattar längre glaciation och tjockare istäcke (se SR-Site, figur 10-
94, avsnitt 10.4.1, Referensutveckling för långsiktiga klimatrelaterade förhållanden). 
 
 
Metangastektonik 

11.6 Metan förekommer i två faser; som is och som gas. Volymförhållandet mellan 
formerna är 1:168, d.v.s. 1 liter metan is motsvarar 168 liter gas. Fasen bestäms av 
rådande tryck och temperatur. När ett istäcke lättar och smälter ändras såväl tryck 
som temperatur. Resultatet kan bli en mycket kraftig explosion. Detta har bekräftats i 
fältstudier i norra och mellersta Sverige. Fenomenet blev Milkas yttrande till SSM och 
MMD, 31 maj 2012 5 (26) känt år 2000. Gasformigt metan har konstaterats i 
Dannemora, alltså nära Forsmark. SKB har hittills inte beaktat möjligheten av en 
sådan explosion. 

Explosiv metangastektonik redovisas inte av SKB och måste utredas.  

Svar: Förekomst och tänkbara konsenvenser av så kallad metanis, nu och i framtiden, redovisas i SR-
Site, avsnitt 10.4.7, 14.4.6 och 14.6.3. En mer detaljerad redovisning lämnas i de underlagsrapporter 
som bilagts ansökan enligt kärntekniklagen, dels i den så kallade processrapporten för geosfären, TR-
10-48, dels i en underlagsrapport till SR-Site, SKB R-10-58, som ägnades till att utreda möjligheten 
för bildning av metanis i Forsmark under framtida glaciala och periglaciala förhållanden. Slutsatsen av 
utredningen är att metanis inte kan bildas i Forsmark på grund av den låga halten i grundvattnet och 
det låga metanflöde vid denna plats och därför finns det inte heller någon anledning att redovisa för 
”metangastektonik”. 
 
 
Hydrologiscenariot 

11.7 Det finns många frågetecken rörande hydrologin i berget i Forsmark. Diskussionen har 
rört grundvattnets rörelser i berget och dess inverkan, dels på lerbuffertens funktion, 
dels på kopparhöljets beständighet. Lokalens ytnära hydrologiska egenskaper har 
väckt frågor om radiologisk förorening av ytvatten och havet. 

Två frågor som inte diskuterats nämnvärt men som inte får förbises är: 

• Geoidkonceptet, nämligen fenomenet att grundvatten under glaciation strävar uppåt 
när istäcket når sin maximala utbredning. Vattnets kemiska sammansättning är 
betingad av det underliggande bergets mineral. Fenomenet är viktigt i det att de 
tekniska barriärerna har visat sig vara känsliga för vissa mineraler, bl.a. salter. 

• Vattentrycket kan öka mycket kraftigt även på stora djup vid stora jordbävningar. 
Ökningen kan sträcka sig över stora områden runt epicentret. 

Svar: Geoidkonceptet 
SKB vill påpeka att Geoidkonceptet, såsom presenterat av Mörner, inte är allmänt vetenskapligt 
accepterat. Det finns i dag inga data från platsundersökningarna i Forsmark eller Laxemar som stöder 
hypotesen att salt vatten strömmat uppåt från djupet under glaciala förhållanden. Snarare är det så att 
inlandsisens tyngd troligen orsakar en nedåtgående strömning av glacialt smältvatten. Man kan i 
insamlade data från platsundersökningarna se spår av glacialt smältvatten på förhållandevis stora djup 
(Site description of Forsmark at completion of the site investigation phase – SDM-Site Forsmark 
(SKB TR-08-05) och Site description of Laxemar at completion of the site investigation phase. SDM-
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Site Laxemar (SKB TR-09-01). Processen med nedträngande glacialt smältvatten stöds av 
modellberäkningarna (se till exempel Groundwater flow modelling of periods with periglacial and 
glacial climate conditions – Forsmark (SKB R-09-21), som är underlag till SR-site).). Dock visar 
modellberäkningarna att en uppåtgående strömning (up-coning) av salt vatten från djupet kan 
förekomma precis vid isfronten. Detta fenomen är av övergående karaktär då isfronten rör sig framåt 
med cirka 50 meter per år, då isen växer och bakåt med cirka 300 meter per år, då isen drar sig 
tillbaka. Effekten av en långvarig isfrontsposition precis över förvaret har analyserats i SR-Site. Även 
spår av oxidation (via syresatt vatten) tyder på nerträngande smältvatten i de översta metrarna i 
Laxemar (Drake med flera, 200919).  
 
Vattentryck vid jordbävningar  

Portryckets påverkan av jordskalv har tidigare undersökts vid Kamaishi-anläggningen, Japan 
(Ishimaru and Shimizu, 199720; Shimizu med flera, 199621; Yoshida med flera, 200022). 
Undersökningarna visar att ökningen av portrycket är försumbara och i paritet med de 
portrycksökningar som uppmätts till följd av häftiga regn. Undersökningarna visar vidare, att 
portrycket återgår till de nivåer som rådde före skalvet under en relativt kort period (några veckor). 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivning och radioaktivitet 

11.8 I det tryckta förhandsmaterialet till samrådsmötena hittas mycket lite information om 
radioaktiv strålning och SKB har inte tagit upp radiologiska aspekter vid mötena. I 
MKB:n sägs inte mycket om den egentliga anledningen till varför förvaret ska byggas 
och avfallet isoleras från biosfären, d.v.s. avfallets radioaktiva innehåll. Kapitlen 
Kärnbränsle och Radioaktivitet och strålning omfattar tre sidor (sid. 34–37) av 
dokumentets cirka 340 sidor – mindre än en procent. Man får intrycket att det 
utbrända kärnbränslet och dess radioaktiva innehåll är av marginell betydelse och 
ingenting att ägna tid och utrymme åt. 

SKB bör på ett klart detaljerat och tydligt sätt redovisa samtliga nuklider som ingår i 
det utbrända bränslet och annat avfall/kontaminerad materiel som hanteras och 
produceras under projektet och under hela den tid som omfattas av 
säkerhetsredovisningen, såväl aktiviteter i Bq/ton som halveringstider, specificerat på 
olika bränsletyper, BWR, PWR och MOX, och olika utbränningsgrader samt även 
detaljerade och relevanta sönderfallsdiagram. 

Som en vägledning till ett lämpligt sätt att redovisa detta vill vi hänvisa till 
Kärnbränslecykelns slutsteg SKBF/KBS maj 1983 kapitel 3. Använt kärnbränsle. Av 
redovisningen ska även det sammanlagda aktivitetsinventariet i förvaret framgå. 

Svar: SKB anser att eftersökt information finns i ansökan, men huvudsakligen i andra dokument än 
MKB:n. Detaljerade aktivitetsinventarier angivna i bequerel per kapsel eller mol per kapsel, 
tillsammans med annan eftersökt information (till exempel halveringstider, specifikation av 
aktivitetsinventariet for BWR, PWR, MOX och olika utbränningsgrader) redovisas i SR-site, avsnitt 
5.3, Initialtillstånd för bränslet och kapselns hålrum samt i referenserna till SR-Site, Spent nuclear fuel 

                                                      
19 Drake H, Tullborg E-L, MacKenzie A B, 2009. Detecting the near-surface redox front in crystalline bedrock using fracture 
mineral distribution, geochemistry and U-series disequilibrium. Applied Geochemistry, 24, 1023–1039.  
20 Ishimaru K and Shimizu I, 1997. Groundwater pressure changes associated with earthquakes at the Kamaishi Mine, Japan 
-A study for stability of geological environment in Japan. International Geological Congres. 
21 Shimizu I, Osawa H, Seo T, Yasuike S and Sasaki S, 1996. Earthquake-related ground motion and groundwater pressure 
change at the Kamaishi Mine. Engineering Geology, 43(2-3), pp 107-118. ISSN: 0013-7952, 0013-7952. 
22 Yoshida H, Aoki K, Semba T, Ota K, Amano K, Hama K, Kawamura M and Tsubota K, 2000. Overview of the stability 
and barrier functions of the granitic geosphere at the Kamaishi Mine; relevance to radioactive waste disposal in Japan. 
Engineering Geology, 56(1-2), pp 151-162. ISSN: 0013-7952, 0013-7952. 
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for disposal in the KBS-3 repository (SKB TR-10-13) och Data report for the safety assessment SR-
Site (SKB TR-10-52, kapitel 3).  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 
 
11.9 I bl.a. INKA - Preliminär säkerhetsredovisning rapport, Finita Elementanalys - 

Tappad kapsel. INKA RAPP5.060912-26. Fil: Clink/Pärm 11-13 Referenser kapital 8/8-
24.pdf och i Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggning för använt 
kärnbränsle (SR-Drift) - Inventering av yttre och inre händelser för 
slutförvarsanläggningen, Bilaga 1. Sammanställning av områden, identifierade 
händelser, konsekvenser och händelseklasser. SKB DokumentID 1091152 och 2006114-
R-010, utgåva U7. Fil: KTL 2/kapitel_3.pdf redogörs för olika försök med tappade 
kapslar och skador i olika grad som uppstod vid olika fall i Clink, vid transport och vid 
deponering.  

Rapporterna behöver kompletteras med de radiologiska konsekvenserna av samtliga 
scenarier.  

Svar: Scenarierna ligger till grund för beräkningar och analyser så att kapseln kan dimensioneras för 
att klara de i KBS-3-systemet förekommande fallhöjderna. Detta innebär att radiologiska 
konsekvenser inte ska kunna uppkomma om kapslar tappas i något av de analyserade scenarierna.  
 

11.10 Milkas yrkar även på att sökanden avkrävs belägg för påståendet att radioaktiviteten i 
utbränt kärnbränsle efter 100 000 år skulle ha avklingat till en nivå som förekommer 
naturligt i jordskorpan. Därtill bör myndigheten särskilt se över rapporterna om KBS-
3-förvarets långtidssäkerhet för att utröna huruvida sökanden korrekt uppskattat de 
radiologiska riskerna för förvarets omgivning. 

Svar: Radiotoxiciteten (inte radioaktiviteten) i använt kärnbränsle diskuteras i avsnitt 2.4.2 i SR-Site. 
Där visas hur radiotoxiciteten hos använt kärnbränsle efter 100 000 år är jämförbar med den hos det 
naturliga uran som användes för att framställa kärnbränslet. En motsvarande jämförelse för 
radioaktivitet finns i figur 3-6 i Använt kärnbränsle – hur farligt är det? (SKB R-97-02), som är en 
delrapport från projektet "Beskrivning av risk" (ingår inte i ansökan). Alla SKB:s jämförelser avser 
mängder radioaktivt material, inte halter i ett mineral eller i jordskorpan. Att till exempel uran-238 
förekommer i mer koncentrerad form i använt kärnbränsle än i jordskorpan har aldrig bestridits av 
SKB. 
 
 
BAT och alternativa förvarslösningar 

11.11 Miljöbalken och kravet om BAT - på svenska bästa möjliga teknik - kom till ca 15 år 
efter det att KBS-projektet startade. BAT innebär ett nytt grepp på metodvärdering. 
Man kan inte peka ut någon viss teknik som ‘bäst’ utan att ha värderat andra metoder. 
KBS-3-förvaret har utretts av industrin i cirka 30 år. Eftersom det inte föreligger 
jämförelsematerial saknas belägg för att KBS-3-metoden skulle vara bättre än andra 
metoder. 

Sökandens påstående om att ett KBS-3-förvar motsvarar BAT måste underbyggas 
empiriskt, d.v.s. alternativens genomförbarhet i Sverige måste undersökas grundligt.  

Svar: BAT är en del av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Alla som bedriver en yrkesmässig 
verksamhet ska använda sig av bästa möjliga teknik (2 kap 3 § miljöbalken). SKB argumenterar för att 
KBS-3-metoden uppfyller kraven enligt de allmänna hänsynsreglerna i en bilaga till ansökan, bilaga 
AH, Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna – slutförvarssystemet. 
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SKB har valt KBS-3-metoden efter noggrann utvärdering av andra sätt att omhänderta det använda 
kärnbränslet, vilket framgår i en bilaga till ansökningarna, bilaga MV, Metodval – utvärdering av 
strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle. 
 

11.12 Djupa borrhål, d.v.s. ett förvar placerat avsevärt djupare i geologisk formation än 
KBS-3-förvaret har inte utretts ordentligt. 

Om regering och riksdag förordar återtagbarhet ändras kriterierna för metodvalet i 
grunden. Bl.a. får hittills försummade alternativ, torra förvar över grundvattennivån, 
som t.ex. DRD (Dry Rock Deposit, en förvarsmetod där dränering och bortledning av 
omgivande grundvatten ingår bland de tekniska anordningarna) och HOSS (Hardened 
On Site Storage) en annan aktualitet. HOSS är de samlade amerikanska 
miljörörelsernas förslag till slutförvar. För att undvika transporter av högaktivt avfall 
vill man behålla använt kärnbränsle vid kärnkraftverken i förvar med hög säkerhet 
(”hardened”), som t.ex. motstår militära attacker och flygkrascher. Dessa metoder, 
liksom andra slags återtagbara förvar, behöver då utredas och bedömas. 

Milkas anser att torrt förvar ovan grundvattennivån, t.ex. Dry Rock Deposit (DRD) 
och HOSS, ska utredas som alternativ till KBS-3-förvaret. (Se även bil. 2)  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemål. Vad gäller djupa borrhål, se avsnitt 
10.3.1, Djupa borrhål och vad gäller torra förvar, se avsnitt 10.4, Andra metoder för mellanlagring. 
 

11.13 DRD kan i annorlunda utförande vara ett alternativ till utbyggnad av CLAB. I 
diskussionen om kapaciteten i CLAB i TR 10-63 section 33., s. 51 och 52 står det ”One 
possible solution is to switch to dry interim storage”. En beskrivning av detta 
torrförvar och kostnadsberäkning behövs för jämförelse med de andra alternativ som 
nämns för CLAB (tätare packning av bränsleelementen eller bygge av ytterligare ett 
bergrum). (Se även bil.2)  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.4, Andra metoder för 
mellanlagring. 
 
 
Lokaliseringsfrågan 

11.14 Har sökanden verkligen bemödat sig om att identifiera och välja den bästa platsen som 
krävs i MB 2 kap., 6 §? Erbjuder platsen ”minsta… olägenhet för människors hälsa 
och miljön”? 

Dessa frågor måsta utredas av från sökanden fristående instans innan en ansökan kan 
bedömas som fullständig. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, Lokalisering av 
slutförvaret. 
 

11.15 Milkas har främst kritiserat valet av Forsmark på följande punkter: 

Det kustnära läget: Läckage från förvaret sprids direkt ut i havet; buffertarna 
(kopparkapslarna och bentoniten) i KBS-3-metoden är därtill känsliga för bl.a. salt och 
syre i grundvattnet. Vad en höjning av havsnivån innebär för barriärernas funktion i 
ett längre tidsperspektiv är okänt. 
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Godtagbar förklaring saknas till varför SKB valt kustnära förläggning av förvaret före 
inlandsförläggning. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, underrubrik 
Lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra inlandslägen. 
 
Effekterna av en höjd vattennivå analyseras i SR-Site. Så länge havsnivån höjs utan att förvarsplatsen 
blir vattentäckt blir påverkan på barriärerna mycket snarlik den som förväntas för dagens förhållanden. 
För situationen att förvarsplatsen är havstäckt gäller att grundvattenflödena på förvarsdjup minskar 
jämfört med dagens situation (se SR-Site, figur 10-146 i avsnitt 10.4.6 , Hydrogeologisk utveckling), 
vilket är gynnsamt för barriärerna. Påverkan på den geokemiska utvecklingen är måttlig i jämförelse 
med dagens situation också om förvaret är havstäckt och bedöms inte ge negativa konsekvenser för 
den långsiktiga säkerheten (se SR-Site, avsnitt 10.4.7, Geokemisk utveckling). 
 
 
11.16 Den lokala hydrologin: I förvarets planerade läge är berget mycket torrt, vilket sätter 

frågetecken för lerbuffertens svällning (nödvändig för att leran ska bilda en buffert). 
Närmare ytan är genomströmningen däremot tämligen frisk, vilket innebär en ökad 
risk för spridning av eventuella läckage. 

Svar: Av SR-Site framgår att i de kapselpositioner i Forsmark där det finns vattenförande sprickor 
kommer bufferten att mättas relativt snabbt (tiotals år). Det är i dessa positioner som behovet av en tät 
buffert är stort. I de kapselpositioner där berget är tätt kommer det mycket riktigt att ta lång tid för 
leran att börja svälla. I dessa positioner finns det dock inget behov av en ”vattentät” buffert, eftersom 
det inte finns något vatten som kan transportera in korrodanter eller transportera ut 
korrosionsprodukter eller radioaktiva ämnen. I slutändan kommer alla kapselpositioner att bli mättade, 
eftersom förvaret ligger under grundvattennivån och vatten alltid kommer att tillföras genom 
återfyllningen.  
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende lerbufferten svällning ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. 
 
 
11.17 Den tektoniska zonen: själva ‘linsen’ (formationen i vilket förvaret anläggs) har 

skapats av rörelser i jordskorpan, s.k. skjuvrörelser. Zonen är för närvarande inte 
aktiv men vid påfrestning, till följd av t.ex. glaciation, kan den mycket väl komma i 
rörelse på nytt. Hur linsen, som i och med förvarets tillkomst har förlorat sin integritet, 
kan komma att uppföra sig under sådana förhållanden är okänt. 

Frågan kräver förutsättningslös utredning. 

Högt bergtryck i Forsmarks kristallina berg innebär en förhöjd risk för sprickbildning 
och frakturer, vilka minskar utrymmet för kapslarna.  

Svar: Frågan om förvaret som svaghetsplan har utretts av SKB med slutsatsen att förvaret, med 
realistiskt antagna laster, inte kan utgöra något hot mot linsens mekaniska integritet, se Assessment of 
a KBS-3 nuclear waste repository as a plane of weakness (SKB R-10-36). 
 

11.18 Grundvatten strömmar ut ur Forsmark: En formation där grundvatten i stället 
strömmar in skulle innebära en avsevärd fördröjning av eventuella läckage till 
biosfären. Sådana inströmningsområden finns huvudsakligen inåt landet. I Fud-
program 2007 (sid.362) beskrivs Östersjön som ”slutdestinationen” för läckaget från 
KBS-förvaret – vilket bolaget tror kommer att inträffa förr eller senare under 
förvarets livstid. 
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Att betrakta något hav och därtill, som i detta fall, ett relativt begränsat innanhav, som 
en ”lämplig recipient” för radioaktiva utsläpp vittnar om en mycket dålig förståelse av 
ekologiska samband och förhållanden. 

Förklaring saknas till varför inflytandet på miljön p.g.a. vattendränage från förvaret 
till slutdestinationen Östersjön kommer att bli obetydligt eftersom ”förvaret bedöms 
bli relativt robust”. Det citerade påståendet saknar stöd.  

Svar: Enligt SR-Site hamnar de pessimistiskt beräknade konsekvenserna av eventuella utsläpp från 
förvaret med god marginal under SSM:s riskkriterium. Detta gäller under perioder då utsläppen sker 
till land. För perioder då utsläppen sker till hav blir konsekvenserna långt mindre. Detta framgår till 
exempel av figur 13-7 i avsnitt 13.2.4 i SR-Site. I den figuren representerar svarta trianglar 
konsekvenser för personer i förvarets närhet av utsläpp till Östersjön och gröna cirklar konsekvenserna 
om utsläppet sker till jordbruksmark. Av figuren framgår att konsekvenserna av utsläpp till Östersjön 
alltid är lägre än de till jordbruksmark; för samtliga nuklider, utom C-14, är de mer än 100 gånger 
lägre. På samma sätt framgår av tabell 13-8 i avsnitt 13.5.7 att också beräknade doser till andra 
livsformer än människa är betydligt lägre för utsläpp till hav än för utsläpp till landmiljö. Här kan 
också påpekas att samtliga beräknade doshastigheter i tabell 13-8 ligger långt under det 
jämförelsevärde (10 mikroGy/h) under vilket risken för skador av betydelse för individens eller 
populationens reproduktionsförmåga och mortalitet bedöms minimal. 
 

11.19 Närheten till kärnkraftsreaktorer: Milkas ifrågasätter visdomen i att anlägga ett förvar 
strax intill tre kärnkraftsreaktorer. 

SKB bör komplettera ansökan med en utförlig redogörelse för hur man tänker sig 
fortsätta driften vid slutförvaret i händelse av att Forsmark drabbas av en stor 
kärnkraftolycka med kraftig radioaktiv kontaminering av området som följd. Ett 
sådant scenario är med tanke på redan inträffade reaktorhaverier fullt tänkbart, 
varför en beredskapsplan måste finnas utarbetad. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.4, Placering av 
slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk. 
 

11.20 Kopparkapslarnas korrosion är inte färdigutredd, inte heller bentonitens egenskaper 
och beteende som buffert. 

Svar: Liksom för alla andra vetenskapliga frågor är inte dessa frågor färdigutredda i strikt mening och 
kommer heller aldrig att bli det, eftersom den vetenskapliga förståelsen av en fråga alltid kan 
fördjupas. Den relevanta frågan är istället om kunskapsunderlaget är tillräckligt för att utvärdera den 
långsiktiga säkerheten och därmed för att gå vidare i tillståndsprövningen. SKB anser att så är fallet 
både för kopparkorrosion och för bentonitens egenskaper. I säkerhetsanalysen som ligger till grund för 
ansökan har pessimistiska tolkningar gjorts av kunskapsunderlaget i de fall det finns kvarvarande 
osäkerheter av betydelse för den långsiktiga säkerheten. Resultatet av säkerhetsanalysen visar att 
förvaret uppfyller SSM:s krav på långsiktig säkerhet trots de pessimistiska ansatserna. En detaljerad 
redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparkorrosion liksom för bentonitens 
egenskaper ingår i det underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. I prövningen av detta 
underlag har SKB även lämnat kompletterande detaljerad information till SSM. 
 
 
Säkerhetsredovisning och säkerhetsanalys 

11.21 I miljökonsekvensbeskrivningen sid. 263-264 och i säkerhetsredovisningen SR-Drift, 
kap. 8, beskrivs störningar och missöden som identifieras, upptäcks och hanteras rätt 
och inte anses inverka på den långsiktiga säkerheten. Brister i fysiskt skydd, t.ex. 
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sabotagehändelser, ingår dock inte i säkerhetsredovisningen. 

Säkerhetsanalysen måste kompletteras med vad som händer om vissa typer av 
missöden och störningar inte har identifierats, inte upptäcks, inte hanteras rätt. 

Svar: SKB anser att säkerhetsanalysen identifierar ett antal händelser som klassas med hänsyn till 
vilken sannolikhet som de kan förväntas inträffa samt vilka konsekvenser som de kan medföra. Alla 
händelser kan inte identifieras, speciellt inte osannolika händelser som ger små konsekvenser. Därför 
måste säkerhetsanalysen fokusera på vissa händelser som i det ogynnsammaste förloppet ger svåra 
konsekvenser. Till exempel svårast tänkbara brand på ogynnsammaste platsen med maximal 
brandbelastning, vilken får utgöra en så kallad paraplyhändelse. Det vill säga paraplyhändelsen ska 
kunna täcka in förloppen och konsekvenserna för alla mindre bränder. Anläggning och utrustning 
dimensioneras sedan för den identifierade paraplyhändelsen. Säkerhetsanalysen kommer att 
förtydligas på detta i PSAR, se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 2.2, En 
parallell och delvis överlappande prövning. 
 
Konstaterade brister i barriärer och i djupförsvaret ska bedömas, klassificeras och utredas. Åtgärderna 
som vidtagits med anledning av bristen ska säkerhetsgranskas och i vissa fall godkännas av SSM 
(SSMFS 2008:1 2 kap). Till brister i barriärer och i djupförsvaret räknas bland annat kunskapsmässiga 
brister (teorier, planering, genomförande), tekniska brister (konstruktioner, metoder, materialval och 
så vidare) och hanteringsrelaterade (mänskliga faktorn, instruktioner åsidosätts eller missförstås och 
andra misstag). 
 
Kortsiktig säkerhet i relation till långsiktig säkerhet ställer krav på en tydlig och väl förankrad 
säkerhetsanalys som ska ligga till grund för den säkerhetsredovisningen som ska följas vid uppförande 
(Suus) och vid drift (SAR) av slutförvarsanläggningen. SAR kommer att ge ramarna för de 
säkerhetstekniska driftförutsättningarna som i sin tur kommer att vara styrande för framtagning av 
driftinstruktioner. Att alla aspekter i relationen mellan kortsiktig säkerhet (säkerhet under drift) och 
långsiktig säkerhet beaktats ska säkerhetsgranskningen säkerställa.  
 

11.22 Säkerhetsanalysen måste även omfatta kvalitetssäkringsprogram för själva 
byggprojektet. 

Svar: SKB:s program för kvalitetssäkring under uppförande av slutförvarsanläggningen beskrivs i 
bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.3, Kvalitetsledningssystemen för 
produktionen av KBS-3-systemet. Kvalitetssäkringen av berget under byggskedet redovisas i en 
referens till SR-Site, Design, construction and initial state of the underground openings (SKB TR-10-
18).  
 
 
Kontrollprogram 

11.23 Beträffande hur man ska säkerställa att verksamheten under konstruktion och drift av 
förvaret verkligen uppfyller den kvalitet och de höga säkerhetskrav som såväl 
kortsiktigt som långsiktigt måste ställas på slutförvaret är SKB:s redovisning (SR-Site, 
sid 207) högst summarisk: 
”5. 8. 3. Kontrollprogram för uppförande och drift av förvaret. 

 
Innan förvaret byggs kommer kontrollprogram att tas fram med syftet att säkerställa att 
konstruktionsförutsättningarna och andra krav på bygg- och driftverksamheten uppfylls. 
Kontrollprogrammet kommer att beakta: 
• Leveranser av material. 
• Utförande. 
• Kontroll av anläggningen i dess slutliga skick och dess slutliga funktion jämfört med 
utformningen och specificeringen av driftverksamheten. 
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Det ställs inga rättsliga krav på övervakning efter förslutning. Utan någon form av 
instrumentell detektering av tillståndet i deponeringstunnlar och deponeringshål 
innanför betongplanken lär en ”kontroll av anläggningen i dess slutliga skick och 
slutliga funktion” i ordets rätta bemärkelse vara utsiktslös. 

Milkas anser att SKB måste utarbeta och redovisa ett övervakningsprogram som 
möjliggör en instrumentell övervakning av händelseutvecklingen i de tunnlar och 
deponeringshål där kapslar placerats, med en fortlöpande statusbevakning under hela 
den tid som verksamheten kommer att bedrivas i förvaret. Om SKB oroar sig för att 
kabelledningar skall försämra säkerhetsfunktionerna får man försöka hitta andra 
lösningar. Går det att från jorden manövrera fordon på Mars yta utan kablar bör 
SKB:s problem också kunna finna en godtagbar lösning. 

Svar: Planer för vilka kontrollåtgärder som planeras vid utbyggnad och deponering redovisas i bilaga 
TB – Teknisk beskrivning, avsnitt 6.3, Verksamheten under drift. SKB:s program för kvalitetssäkring 
under uppförande av slutförvarsanläggningen beskrivs i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.3, Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-
systemet. Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på komletteringsönskemålen, avsnitt 7.2, Övervakning 
av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – monitering. 
 
 
Nollalternativ 
 
11.24 Miljökonsekvensbeskrivningen förväntas också innehålla ett scenario för hur 

kärnavfallet kan lagras utan att ett KBS-3-förvar byggs. Det är uppenbart att 
sökanden väljer en snäv tolkning av detta krav och redovisar endast en utbyggnad av 
nuvarande CLAB (Oskarshamn) med nuvarande teknik – ett alternativ som sökanden 
själv inte har någon tilltro till. 

Miljörörelsen efterlyser en högre grad av ambition hos sökanden även i detta avseende. 
Vilka är de tekniska alternativen till ett slutförvar? På vilka sätt skulle centrallagret 
CLAB kunna förbättras? Något egentligt noll-alternativ har sökanden inte presenterat.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
Vad gäller förbättringar av Clab kan noteras att det, i enlighet med SSM:s föreskrifter, sker ett löpande 
arbete för att förbättra anläggningen i syfte att säkerställa att det använda kärnbränslet mellanlagras på 
ett säkert sätt samt för att begränsa anläggningens påverkan på människors hälsa och miljön. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Milkas, enligt aktbilaga 277 och 280. 
 
 
277:3 Bästa plats (se sid. 13-14, 19-21) 
SKB K:3, 11.14, sid. 85 
Kritik: Uttrycket ”bästa plats” förutsätter en seriös jämförelse med andra godtagbara alternativ med en 
viktning av väsentliga för- och nackdelar. Vi anser inte att SKB presenterat någon godtagbar sådan 
analys. 
Yrkande: På ett mer tydligt och uttömmande sätt motivera valet av Forsmark som plats för slutförvaret 
och inte minst hur man vägt t.ex. långsiktiga säkerhetsaspekter mot ekonomiska och sociala 
överväganden. 
  
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. SKB kompletterar även bilaga PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt 
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kärnbränsle med bilaga K:19, Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark 
med referensområden (SKB R-10-63). 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
277:4 Bästa metod (se sid. 12-13 och 19-20) 
Kritik: Uttrycket ”bästa metod” förutsätter en seriös jämförelse med andra tänkbara alternativ. 
Yrkande: Utred alla andra alternativ. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
277:5 BAT, Bästa möjliga teknik (se sid. 12 och 19) SKB K:3, 11.11, sid. 84 
Kritik: Själva ordet ”bäst” förutsätter en väl genomförd jämförande analys. 
Yrkande: För att uppfylla miljöbalkens krav måste SKB utreda alternativen till sin egen metod. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
277:10 Bentoniten (se sid. 6, 7 och 14) 
SKB K:3, 11.20, sid. 87 
Kritik: Här återstår mycket att lösa. 
Yrkande: Mer arbete fordras i avseende på olika frågor vad det gäller buffert och återfyllnad. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
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överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget.  
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
277:11 Berget (se sid. 11) 
Kritik: Som barriär är berget föga att förlita sig på. 
Yrkande: En genomgripande revision fordras i ljuset av modern geovetenskap. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
277:23 Kontrollprogram (se sid. 8) 
SKB K:3, 11.21, sid. 88 
Kritik: Ett acceptabelt moniteringsprogram saknas. 
Yrkande: En metod för instrumentell långtids–övervakning av tunnlar och deponeringshål måste 
redovisas.  
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med en fördjupning av resonemanget avseende kontroller av 
slutförvarets barriärer efter deponering och efter förslutning i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2 Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering respektive 7.3 Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
277:24 Resurshushållning (se sid. 17-18) 
Kritik: Miljöbalken kräver i 2 kap 5 § att hänsyn tas till hushållning med råvaror och energi. Det 
utbrända bränslet innehåller en energipotential som teoretiskt skulle kunna tillvaratas. Detta skulle 
dock kräva en politisk kursändring i kärnavfallsfrågan och sannolikt ett riksdagsbeslut. 
Yrkande: Denna fråga bör utredas ytterligare och i den mån den blir aktuell för ett politiskt 
ställningstagande bör behandlingen av den nuvarande ansökan avbrytas till dess riksdagen tagit 
ställning i frågan. 
 
Svar: SKB kompletterar ansökansbilaga MV, Metodval – Utvärdering av strategier och system för att 
ta hand om använt kärnbränsle med bilaga K:11 SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade 
metoder än den valda metoden, KBS-3, som bland annat berör återanvändning av det använda 
kärnbränslet ur ett hushållningsperspektiv. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
280:2 Prövotidsförfarende ska inte tillämpas för väsentliga delar av kontrollprogrammet 
SKB skriver på flera ställen att de vill tillämpa ett ”prövotidsförfarande” som ska beskrivas en viss tid 
efter tillståndsdomen. 
Yrkande: att prövotidsförfarande inte tillämpas för väsentliga delar av kontrollprogrammet som t.ex. 
hur programmet i praktiken ska genomföras samt vad gäller hantering av kontaminerat material, t.ex. 
använda filter.  
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Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
280:5 1.1.1 Avgränsning i sak 
SKB skriver (sid 4): ”Radiologisk omgivningskontroll hanteras inte heller i Bilaga KP utan i 
Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna, revision. SSI Rapport 2004:15 
(Lindén 2004)”. Detta tolkas av Milkas som SKB inte inkluderar radiologisk omgivningskontroll i sin 
ansökan enligt miljöbalken men hänvisar till ett dokument från SSI. 
Yrkande: att SKB inkluderar radiologisk omgivningskontroll in sin ansökan enligt miljöbalken och att 
SKB förtydligar vad som menas med hänvisning till SSI Rapport 2004:15, särskilt med hänsyn till att 
anläggningarna i SKB:s ansökan inte nämns i SSI Rapport 2004:15. 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
280:6 1.1.3 Avgränsning i tid 
SKB skriver (sid 4) att kontrollprogrammet ”avser kontroller under uppförande- och driftskedet”. 
Yrkande: att kontrollprogrammet också inkluderar tiden efter driftskedet, dvs. inklusive det som SKB 
kallar ”avveckling” och ”förslutet förvar”.  
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
280:7 1.2 Tillstånd och villkor, Prövotidsförfaranden och provisoriska föreskrifter 
SKB skriver (sid 8) att de vill tillämpa ett ”prövotidsförfarande” och att ”Utredningen med förslag till 
provisoriska föreskrifter och/eller slutliga villkor ska ges in till mark- och miljödomstolen senast tre år 
från den dag då inkapsling av använt kärnbränsle påbörjats”. 
Yrkande: att villkoren för kontrollprogrammet blir en del av ansökan från början. 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
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12 Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss 

Aktbilaga 144. 
 
Sammanfattande synpunkter 

12.1 Dispositionen av ansökningarna är splittrad och de är därför svåra att överblicka. Ett 
godkänt MKB-dokument är en grundförutsättning för tillståndsprövningen. Vi ställer 
oss därför frågande till att av allmänna hänsynsregler, alternativ plats och metod inte 
är samlat i MKB-dokumentet, utan finns i separata bilagor.) 

Svar: SKB är medvetet om att ansökningarna är omfattande och att frågor kring kärnteknisk 
verksamhet, strålning och strålskydd etc, kan uppfattas svåra att överblicka och förstå. SKB har därför 
ansträngt sig särskilt för att göra ansökningarna som helhet och de ingående dokumenten 
överblickbara och begripliga. MKB:n är omfattande som den är och ska enligt god praxis inom 
området inte vara argumenterande. SKB delar uppfattningen att uppfyllande av miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler liksom redovisning av plats- och metodval är centrala frågor i ansökningarna. SKB har 
därför, förutom att behandla dem i ansökans toppdokument och MKB:n, valt att redovisa ett 
utförligare underlag och tydligt utveckla vår argumentation kring dessa centrala frågor i tre separata 
ansökansdokument, bilagorna: 

• AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna.  

• PV – Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle  
• MV – Metodval – utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle. 

 

12.2 Det framgår att underlagsmaterial för prövningen enligt kärntekniklagen skiljer sig 
från underlaget för miljöbalksprövningen. Tillgång till t.ex. fullständiga 
säkerhetsanalyser och allt underliggande material är en förutsättning för att 
miljödomstolen ska kunna göra en självständig bedömning. Vi menar därför 
miljödomstolen måste ha tillgång till samma underlag som tillsynsmyndigheten. Inte 
minst för att miljödomstolens prövning är en öppen process som vi kan följa och delta 
i, till skillnad från den mer slutna myndighetsprövningen enligt KTL. 

Svar: Prövningsunderlaget som har getts in till respektive prövningsmyndighet är anpassat efter den 
lagstiftning, enligt vilken prövningen ska ske. Prövningen hos SSM och mark- och miljödomstolen 
överlappar endast delvis varandra. SKB menar att det underlag som är relevant för prövningen enligt 
miljöbalken har getts in till mark- och miljödomstolen. Se även kompletteringsyttrandet 
(komplettering I, april 2013) avsnitt 2.2, En parallell och delvis överlappande prövning. 
 

12.3 Vi uppfattar att enligt miljöbalken ska sökanden ha ekonomiska förutsättningar att 
uppfylla sitt åtagande och de förutsättningar som ett eventuellt tillstånd kräver. 
(Vänersborgs Tingsrätts yttrande 2005, Mål nr, M45-03, Sid. 136). Detta är särskilt 
viktigt för ett projekt som beräknas pågå 75–100 år. Verksamhetsutövaren SKB AB 
saknar egna ekonomiska förutsättningar och är i dag helt beroende av bidragen från 
Kärnavfallsfonden. Kärnkraftbolagens soliditet är begränsad och uthålligheten kan 
inte garanteras. 

Vi saknar därför en redogörelse för hur den planerade verksamheten ska säkras 
ekonomiskt långsiktigt, med hänsyn till exempel till negativa förändringar i 
ägarförhållanden och till tänkbara konkurser. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.5, Finansiering och 
ansvar. 
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12.4 Vi saknar en inledande generell redovisning av hur sökanden prioriterar olika faktorer 
i förhållande till varandra. Som miljöskydd, långsiktig säkerhet, fysiskt skydd, 
industriella och företagsekonomiska faktorer, lokal- och politisk acceptans etc. En 
sådan definition skulle underlätta förståelsen och värderingen av sökandens olika 
ställningstaganden. 

Svar: Den grundläggande utgångspunkten och därmed grunden för SKB:s prioriteringar är att uppfylla 
ändamålet med den sökta verksamheten, nämligen att slutförvara använt kärnbränsle för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skadlig inverkan av joniserande strålning från det använda bränslet, 
nu och i framtiden. Vid utformning av systemet och val av tekniska lösningar ges således högst 
prioritet åt att tillse att ändamålet med systemet uppfylls. SKB har vid utformningen av KBS-3-
systemet baserat systemets funktioner, utformningen av tekniska barriärer och bergutrymmen på 
internationella avtal, nationella lagar och föreskrifter. De säkerhets- och strålskyddsprinciper som har 
störst betydelse för utformningen av slutförvaret är flerbarriärs-, djupförsvars- och 
strålskyddsprinciperna att skydda både människors hälsa och miljön och både nuvarande och 
kommande generationer. Det använda kärnbränslets egenskaper är en annan viktig utgångspunkt för 
utformningen av slutförvaret. Utformningen av systemets delar och enskilda komponenter styrs av 
detaljerade konstruktionsförutsättningar. Att underbygga dessa konstruktionsförutsättningar är en 
iterativ process som kräver ingångsdata och återkoppling från teknisk utveckling och 
säkerhetsanalyser samt avstämning mot myndighetskrav och normer.  
 
Givet att dessa grundläggande förutsättningar ska uppfyllas tar SKB vid utformning av systemet och 
dess delar också hänsyn till andra konsekvenser för miljö och hälsa än joniserande strålning; 
arbetsmiljö, fysiskt skydd, egendomsskydd, kvalitetsaspekter, flexibilitet, ekonomiska och andra 
faktorer som kan vara relevanta i ett enskilt fall i syfte att optimera systemet och begränsa dess 
miljökonsekvenser.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.1, Motivering av 
utformningen för att säkerställa strålsäkerheten. 
 

12.5 Det finns i ansökan hänvisningar till tidigare Fud-program. Vi ser detta som ett 
problem då Fud-programmen utgör en helt annan rapportskyldighet och som inte har 
den höga vetenskapliga kvalitet som ansökan bör vila på. 

Svar: I enlighet med kraven i kärntekniklagen har SKB, på uppdrag av reaktorägarna, regelbundet vart 
tredje år sedan 1986 i samlad form redovisat såväl resultat av genomförd forskning och utveckling 
som planerade insatser. Fud-programmen har också beskrivit utvecklingen av kärnavfallsprogrammet i 
sin helhet och planerna för genomförandet. Programmen har granskats av SSM (eller dess 
föregångare) och genomgått en omfattande remisshantering, varefter regeringen beslutat om 
programmet uppfyller lagens krav. I några fall har regeringen utnyttjat sin möjlighet att begära 
kompletterande redovisning, till exempel rörande kriterier kopplade till lokaliseringsprocessen. 
Programmen har byggt på och refererat till en rad vetenskapliga och tekniska rapporter från såväl SKB 
som andra instanser, till exempel konsultföretag, universitet och högskolor i Sverige och 
internationellt. SKB anser att Fud-programmen och dess underlag utgör en relevant referens till 
ansökan i där angivna avseenden och att de uppfyller de kvalitetskrav som ställs. Se även 
kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 2.2, En parallell och delvis överlappande 
prövning. 
 
Metod- och Platsval 

12.6 Vi saknar i ansökan enligt miljöbalken (punkten 2.1) en argumentation av sökanden 
för den förslagna metodens lämplighet, med utgångspunkt i metodens grundläggande 
principer om isolering, fördröjning och utspädning. 
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Sökanden menar att utspädning inte är en säkerhetsfunktion i KBS-3, eftersom den 
faktorn inte går att påverka med utformning och val av plats (SR-site 8.1.2, sid 250). 
Ett förvirrande resonemang då vi uppfattar att sökanden har tagit hänsyn till denna 
faktor i valet mellan Forsmark och Laxemar (Bilaga PV, 7.1.6, sid 64). Och läckage till 
grundvatten och utspädning är något som sökanden behandlar i biosfärsscenariern a 
(SR-Site, 13.2, sid 632). 

Miljöprövningen ska oberoende av sökandes egna definitioner ta ställning till möjliga 
konsekvenser av den lösningen vilken ansökan avser. Vi efterlyser därför en mer 
uppriktigredogörelse för utspädningsprincipens betydelse för den valda metoden. Vi 
vill redan i ansökan ta del av sökandes argumentation kring varför den anser att 
utspädning av radioaktivitet i grundvattnet är förenligt med miljölagstiftningens 
yttersta mål och syften.  

Svar: Redan i ansökans toppdokument redovisar SKB de grundläggande säkerhetsprinciperna för 
slutförvaring av använt kärnbränsle och säkerhetsstrategin för den sökta KBS-3-metoden (se avsnitt 
2.1). Här framgår att inneslutning av det använda kärnbränslet i kopparkapslarna är den primära 
säkerhetsfunktionen och att fördröjning av eventuella utsläpp från förvaret är sekundär 
säkerhetsfunktion. Säkerhetsmässigt bygger KBS-3-metoden på isolering och fördröjning. Utspädning 
tillgodoräknas inte som säkerhetsfunktion, men för att kvantitativt kunna beräkna konsekvenserna, till 
exempel vid utsläpp till en brunn eller ett vattendrag, måste bland annat utspädningseffekter tas med. 
Det refererade avsnittet 7.1.6 i bilaga PV, Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle, behandlar fördröjning genom så kallad matrisdiffusion och sorption, vilket inte är 
utspädning. 
 
Som framgår av avsnitt 6.2.7 i bilaga PV konstaterar SKB att konsekvenserna av om radioaktiva 
ämnen från förvaret kommer ut i miljön beror bland annat på den hydrologiska situationen vid och 
nära markytan samt de framtida ekosystemen. I denna värdering har utspädning stor betydelse. 
Biosfären i sig ses dock inte som bidragande till säkerheten, eftersom syftet med förvaret är att 
innesluta och fördröja. Däremot ansåg SKB att det för platsvalet ändå kunde vara viktigt att belysa om 
stora skillnader i stråldos till följd av skillnader i biosfärsegenskaper kan förväntas mellan platserna. 
Som vidare framgår av avsnitt 7.1.7 i Bilaga PV visar den gjorda jämförelsen av detta, att skillnaderna 
mellan platserna är små jämfört med osäkerheterna i sådana bedömningar. 
 

12.7 I den kortfattade redovisningen av hur miljöbalkens lokaliseringsprincip har efterföljts 
(Bilaga AH, 6.3, sid 23), saknar vi en redogörelse för hur olika lokaliseringsfaktorer 
har prioriterats. För att kunna värdera om lagstiftnings krav är uppfyllda måste det 
klart framgå att miljö- och säkerhetshänsyn har viktats tyngre än opinionsläge och 
lokal acceptans. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, Lokalisering av 
slutförvaret. 
 

12.8 I argumentationen kring valet mellan Laxemar och Forsmark, säger sökanden 
följande. "Om det inte går att se någon avgörande skillnad i förutsättningarna för att 
uppnå långsiktig säkerhet så väljs den plats som ur övriga aspekter är mest lämplig för 
att genomföra slutförvarsprojektet." (Bilaga PV, sid 4.) 

Vi saknar en samlad argumentation i toppdokumentet kring varför Forsmark är den 
lämpligaste platsen. Vi frågar oss varför en lokalisering intill en stor skjuvzon, i en 
extremt torr bergplint med höga bergspänningar, omgiven av icke undersökta 
mineralförekomster, i ett naturligt utströmningsområde för grundvatten, intill tre 
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kärnkraftverk och i det område i Uppland som har de högsta naturvärdena, är den 
lämpligaste.) 

 
Svar: SKB har valt att redovisa lokaliseringsarbetet i en egen bilaga (bilaga PV), varför redovisningen 
i toppdokumentet hållits kortfattad. Motivet för att tillägna lokaliseringen en särskild bilaga är den 
stora omfattningen på det arbete och underlag som SKB ansett relevant att redovisa. I bilaga PV, sidan 
4 lägger SKB fast följande två punkter som strategi för slutsteget i lokaliseringsprocessen, det vill säga 
valet mellan Laxemar och Forsmark: 
 
1.  Den plats väljs som ger bäst förutsättningar för att säkerhet på lång sikt ska uppnås i praktiken. 
2.  Om det inte går att se någon avgörande skillnad i förutsättningarna för att uppnå långsiktig 

säkerhet så väljs den plats som ur övriga aspekter är mest lämplig för att genomföra 
slutförvarsprojektet. 

 
Denna strategi tillämpades, varvid den första punkten fällde avgörandet till Forsmarks fördel. En 
heltäckande redogörelse för de jämförelser som gjordes som grund för valet ges i bilaga PV, kapitel 7. 
Mera ingående jämförande analyser av platsegenskaper som är avgörande för den långsiktiga 
säkerheten redovisas i Comparative analysis of safety related site characteristics (SKB TR-10-54). 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, Lokalisering av 
slutförvaret. 
 
Stor skjuvzon: Stora skjuvzoner löper på båda sidor om förvarsområdet. SKB har inte funnit några 
nackdelar med detta. En förutsättning är givetvis att förvaret kan inplaceras skilt från (och med 
respektavstånd till) dessa zoner, vilket visat sig vara möjligt. Kunskap om de närbelägna, stora 
skjuvzonerna är väsentlig för att förstå deras betydelse för platsens nuvarande och framtida mekaniska 
och hydrolgeologiska förhållanden. Platsundersökningen har därför innefattat undersökningar av 
zonerna, däribland borrningar genom Singözonen nordost om förvarsområdet och Forsmarkszonen 
sydväst därom (se avsnitt 2.3 i Site description of Forsmark at completion of the site investigation 
phase – SDM-Site Forsmark, SKB TR-08-05, för en sammanfattning).  
 
Torr bergplint: Bergrundens vattengenomsläpplighet på förvarsnivå i Forsmark är extremt låg. 
Vattengenomsläppligheten är en nyckelfaktor för förutsättningarna att uppnå långsiktig säkerhet och 
låg genomsläpplighet ger stora fördelar. De jämförande analyserna av Laxemar och Forsmark 
illustrerar tydligt vattengenomsläpplighetens stora betydelse; just skillnaderna i bergets 
vattengenomsläpplighet mellan platserna visade sig vara den enskilt viktigaste bidragande faktorn till 
att säkerhetsbedömningarna utföll betydligt mera positivt för Forsmark än för Laxemar (se 
Comparative analysis of safety related site characteristics, SKB TR-10-54, för en fullständig 
redovisning).  
  
Höga bergspänningar: Platsundersökningen har visat att Forsmark kännetecknas av höga 
bergspänningar i vissa riktningar. SKB har därför lagt ner ett omfattande arbete på att dels genom 
mätningar kartlägga spänningsförhållandena, dels utvärdera deras betydelse för slutförvaret (Se TR-
08-05, avsnitt 7.2.4, 7.3.4 och 7.4.2). De förhöjda bergspänningarna innebär nackdelar i form av 
särskilda krav på anpassning av förvarets utformning för att undvika överbelastning kring vissa 
bergutrymmen. Det står också klart att det finns platser där dessa nackdelar är mindre uttalade eller 
obefintliga, därför att spänningarna är lägre.  
 
Bergspänningarna och deras möjliga konsekvenser måste emellertid värderas som en del av de 
geologiska förutsättningar som Forsmark erbjuder, totalt sett. Både data från platsundersökningen och 
mera generell erfarenhet ger stöd för slutsatsen att de förhöjda spänningarna är direkt relaterade till 
utmärkande egenskaper hos berget, framförallt den låga frekvensen av öppna sprickor. Låg 
sprickfrekvens är huvudskälet till att berget i Forsmark har mycket låg vattengenomsläpplighet på 
förvarsdjup. Detta förhållande har i sin tur avgörande betydelse för de goda förutsättningarna att uppnå 
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långsiktig säkerhet. Även byggande och drift underlättas av sprickfattigt berg med låg vattenföring, 
exempelvis genom små behov av bergförstärkning och tätning vid tunneldrivning. 
 
Vid en samlad värdering framstår enligt SKB:s uppfattning därför förhållandet med förhöjda 
bergspänningar som ett ”pris” som är väl värt att betala för tillgången till berggrund med i övrigt 
avgörande positiva egenskaper. De nackdelar som följer av bergspänningarna kan hanteras genom 
anpassning av förvarets utformning och konstruktion och de osäkerheter som efter dessa åtgärder 
kvarstår bedöms vara små. Bergspänningsförhållandena i Forsmark är därför enligt SKB:s uppfattning 
inget som totalt sett talar emot platsen. 
 
Icke undersökta mineralförekomster: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
avsnitt 2.2, Mineralförekomster i Forsmarksområdet. 
 
Sammanfattningsvis anser SKB att frågan om Forsmarksområdets malmpotential är väl utredd. Den 
kunskap som finns ger underlag för slutsatsen att kravet på avsaknad av malmpotential är uppfyllt för 
ett slutförvar i Forsmark. Grundförutsättningen för detta är att den väl avgränsade geologiska 
formationen där förvaret placeras – den tektoniska linsen – består av bergarter som helt saknar 
malmpotential. 
 
Utströmningsområde: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, 
underrubrik Lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra inlandslägen. 
 
Högsta naturvärden: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, 
Grundvattenbortledningens påverkan för naturvärden. 
 

12.9 Sökanden anger i MKB-dokumentet att Laxemar utgör den alternativa lokaliseringen. 
Lagstiftningens krav är att den plats skall väljas som ger minst intrång. Detta krockar 
med det faktum att Laxemar har uteslutits på grund av sämre förutsättningar för den 
långsiktiga säkerheten (Ansökan MB, 3.3.1, sid 11). Vi saknar en redovisning av 
alternativ lokalisering, där det framgår vad som händer om Forsmark inte uppfyller de 
krav som ställs i prövningen.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, Lokalisering av 
slutförvaret. Därutöver kan sägas att om ansökan om att uppföra slutförvaret i Forsmark avslås så 
kommer SKB att överväga de skäl som anförts och utifrån det besluta om framtida åtgärder. Ett avslag 
innebär i princip att nollalternativet som det beskrivits i ansökan realiseras. 
 

12.10 Osäkerheterna kring t.ex. de tekniska barriärernas långsiktiga funktion har ökat i och 
med nya vetenskapliga rön har lyfts fram. En förutsättning för att värdera dessa rön är 
att ansökan och dess underlag håller samma höga vetenskaplig kvalitet som sökanden 
förväntar sig av den externa granskningen. 

På grund av sin speciella karaktär är slutförvarsprocessen i vissa fall 
kunskapsdrivande. Det saknas idag vetenskapligt prövade underlag inom flera 
områden som tidigare kanske inte har uppfattats som särskilt aktuella. Dit hör t.ex. 
frågor kring radiolys, kopparkorrosion och bufferterosion under förutsättningar som 
gäller för slutförvaret. 

Vi menar att ansökan inte ska få gå vidare till prövning innan alla relevanta 
vetenskapliga studier har avslutats, analyserats, rapporterats och förts in i underlaget 
för ansökan. 
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Svar: Alltsedan början av det svenska kärnavfallsprogrammet har SKB, med stöd av vetenskaplig 
expertis inom en rad olika områden, genomfört experiment, analyser, geovetenskapliga 
undersökningar med mera som underlag för det planerade slutförvarssystemets utformning och för 
analysen av dess säkerhet. Frågor kring bland annat radiolys, kopparkorrosion och bentonitens 
egenskaper har behandlats i Fud-programmen och i säkerhetsanalyserna sedan slutet av 1970-talet. 
SKB anser att allt det underlag som i dessa och andra frågor ligger till grund för ansökan är tillfyllest 
för de beslut som ska fattas. SKB anser vidare att det är naturligt att vetenskapliga studier inom 
prioriterade områden fortsätter också under pågående tillståndsprövning och efter beslut om tillstånd. 
Resultaten av dessa studier kan komma att användas för effektivisering och kvalitetshöjning av 
genomförandet av bygge, drift och förslutning och de kan ge ytterligare kunskap om förvarets 
utveckling och säkerhetsmarginaler på lång sikt.  
 
Se även kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 2.2, En parallell och delvis 
överlappande prövning. 
 

12.11 Ett myndighetskrav är att strålskyddet ska optimeras. Det behövs en redovisning av 
vetenskapligt granskade rapporter och underlag som på ett överskådligt sätt visar 
vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kopparkapselns långsiktiga 
isolerande funktion ska optimeras. Det behövs motsvarande underlag som visar vilka 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att lerbuffertens långsiktiga funktion ska 
optimeras. 

Syftet med dessa underlag måste vara att ge möjlighet att definiera ett idealtillstånd för 
den valda lösningen. Ett sådant definierat idealtillstånd måste rimligen utgöra 
förutsättningen för bedömningen av den valda lokaliseringen. 

Ansökan måste kompletteras med en definition av idealtillståndet och med adekvat 
underlag som verifierar att detta tillstånd kan uppnås på den valda platsen. 

Svar: SKB vill påpeka att termen "idealtillstånd" för barriärerna (bufferten) inte används av SKB. 
Säkerhetsanalysen baseras på de egenskaper leran har vid deponeringen. I säkerhetsanalysen beräknas 
sedan hur leran i deponeringstunnlar och buffert med tiden kommer att nå ett vattenmättat tillstånd.  
 
All lera i deponeringshål och buffert kommer med tiden att vattenmättas eftersom förvaret ligger under 
grundvattennivån. Det är därför inte meningsfullt att ställa upp några kriterier för vattenmättnaden.  
 
Tiden för att nå vattenmättnad kan dock variera kraftigt, se vidare redovisningen i avsnitt 10.3.8 i SR-
Site, Mättnad av buffert och återfyllning. Som också framgår av inledningen till detta avsnitt, är tiden 
det tar att nå vattenmättnad inte av vikt för den långsiktiga säkerheten.  
 
Det finns direkta krav på slutförvarsmiljön som är direkt kopplade till lerbarriärens långsiktiga 
funktion. Dessa krav kopplar bland annat till högsta och lägsta salthalt, högsta och lägsta temperatur 
samt inflödet till deponeringshålen under den första fasen efter förslutning. I många fall är det dock 
svårt att ställa krav på enskilda parametrar för att avgöra förvarets långsiktiga funktion. 
Grundvattenflödet runt ett deponeringshål styr till exempel hur mycket korrodanter som kan 
transporteras fram till hålet, men korrosionen på kapseln beror också på buffertens egenskaper och 
koncentrationen av korrodanter i vattnet. Därför krävs en integrerad analys baserad på platsdata för att 
avgöra förvarets funktion.  
 
Konstruktionsförutsättningarna för och andra krav på de tekniska barriärerna som gäller för att 
upprätthålla deras avsedda långsiktiga funktion redovisas i de olika produktionsrapportena (SKB TR-
10-13, SKB TR-10-14, SKB TR 10-15, SKB TR-10-16 och SKB TR-10-18) vilka utgör referenser till 
SR-Site. De valda konstruktionsförutsättningarna motiveras i Design premises for a KBS-3V 
repository based on results from the safety assessment SR-Can and some subsequent analyses (TR-09-



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 117 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

22). Denna rapport bygger i stora delar på återkoppling från säkerhetsanalysen SR-Can (SKB TR-06-
09). Konstruktionsförutsättningarna och kraven som redovisas i TR-09-22 har utgjort underlag för en 
prognos av barriärernas initialtillstånd, det vill säga barriärernas tillstånd efter installation/deponering, 
hur dessa förändras med tiden och vilka konsekvenser detta får för den långsiktiga säkerheten. Detta 
redovisas i SR-Site. 
 

12.12 En förutsättning för den långsiktiga säkerheten över en mycket lång och föränderlig tid 
är att det går att verifiera att definierat idealtillstånd har uppnåtts efter förslutning. Vi 
saknar redovisning för hur det ska gå till.  

Svar: Se svar 12.11. 
 

12.13 Som konstruktionsprincip för metodvalet anger sökanden att "barriärerna efter 
förslutning av förvaret ger den säkerhet som erfordras utan övervakning och 
underhåll" (Bilaga MV, 2.2, sid 24). Vi kan inte finna stöd i lagar eller i föreskrifter för 
denna princip, utan endast koppling till Kasams resonemang kring etik och ansvar för 
kommande generationer" (SOU2004:67, sid 426).  

Sökanden avfärdar övervakade förvar med det märkliga argumentet att det då inte 
skulle innebära en slutförvaring av avfallet (Bilaga MV, 3.2.3, sid 29). Vi efterlyser 
referenser till sökandes definition av begreppet slutförvar. 

Anledningen till att vi tar upp övervakning är flera. Dels att det kan ge möjlighet till att 
verifiera att ett idealtillstånd har uppnåtts efter förslutning, och dels att övervakning är 
en förutsättning för slutförvarsprojekt i andra länder. Vi saknar därför ett 
sammanfattande resonemang i ansökan kring övervakning efter förslutning. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.4, Andra metoder för 
mellanlagring samt kapitel 7, Kontroller för slutförvarssystemet. 
 

12.14 Sökandens definition av Bästa tillgängliga teknik, BAT, är kopplat till det som sökande 
uppfattar som mest effektivt (Bilaga MV, 2.3.2, sid 25) för att lösa sitt avfallsproblem. 
Ur vårt samhällsperspektiv efterlyser vi en tydligare koppling till miljöbalkens begrepp 
BMT, bästa möjliga teknik, med fokus på och som högsta prioritet att skydda 
människors hälsa och miljö (Miljöbalken 2 kap, 3§). 

Svar: Det i ansökan använda begreppet BAT definieras i den i ansökan ingående bilagan Begrepp och 
definitioner som används i ansökningarna om tillstånd för KBS-3-systemet. Som framgår av 
definitionen samt av avsnitt 3 i bilaga AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna – 
mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle, motsvarar begreppet BAT i 
ansökan det i svensk rätt använda begreppet bästa möjliga teknik, vilket återfinns i både SSM:s 
föreskrifter och miljöbalken. 
 

12.15 KBS-3-metoden och metoden djupa borrhål är de två metodalternativ som har 
förutsättningar att uppfylla kraven i KTL om geologisk slutförvaring. Dessa två 
alternativ måste bedömas och jämföras på samma principiella grunder, utifrån på 
förhand uppsatta miljö- och säkerhetskriterier. Redovisningen i ansökan av den 
alternativa metoden djupa borrhål är allt för tendentiös och har inte utvecklats i takt 
med att ny kunskap har tillkommit. 

Sökanden beskriver metodalternativet djupa borrhål baserat på skrivningar och 
antaganden i Fud-program från 1986 och 1992. Sökandens pessimism vad gäller 
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borrteknik ska vägas mot den snabba utvecklingen inom området, och det faktum att 
borrindustrin aldrig har fått uppdrag av denna karaktär. Sökanden anger berget som 
den viktigaste barriären (Bilaga MV, 3.4.2, sid 44), trots att metodalternativet djupa 
borrhål bygger på principen att skiktat och stagnant grundvatten ska förhindra 
radioaktivitet att nå biosfären. 

Sökanden avfärdar alternativet djupa borrhål med argument om att metoden aldrig 
analyserats på samma sätt som gjorts för KBS-3-metoden. Anledningen är att man 
anser att kunskapen om förhållandena på dessa djup inte är tillräcklig (Bilaga MV, 
3.4.2, sid 44). 

Ansökan måste kompletteras med nytt underlag som bekräftar om 
grundvattenförhållandena på större djup är stagnanta eller inte. En tämligen enkel 
insats i sammanhanget som skulle kunna bekräfta om djupa borrhål över huvud taget 
är ett alternativ eller inte. Innan dess kan inte KBS-3-metoden erkännas som bästa 
möjliga teknik, BMT. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
 
 
12.16 Med anledning av större osäkerheter kring de tekniska barriärernas långsiktiga 

funktion, efterfrågar vi mer utvecklade biosfärsscenarier som bygger på betydligt 
större och mer omfattande läckage från slutförvaret. 

Svar: SKB anser att biosfärsmodellerna beräknar den maximala LDF (Landscape dose 
conversion factor) i tid och rum av ett enhetsutsläpp av en becquerel (Bq) per år av respektive 
radionuklid. LDF multipliceras med det beräknade utsläppet för att erhålla risken. Det vill säga 
biosfärsmodellerna är oberoende av utsläppets storlek och dosen är proportionerlig mot utsläppet och 
därför redan tar hänsyn till betydligt mer omfattande läckage från slutförvaret. 
 

12.17 Ett avgörande dilemma med den valda metoden är konflikten mellan högsta möjliga 
långsiktiga säkerhet och möjligheten till återtag/intrång efter förslutning. Sökanden 
har haft förhållningssättet att varken underlätta eller förhindra intrång, vilket vi anser 
inte är ansvarsfullt ur ett samhällsperspektiv. Sökanden skriver att om man i 
framtiden gör intrång i förvaret, så är de själva ansvariga för konsekvenserna. Vidare 
att dagens samhälle inte kan skydda kommande samhällen från deras egna handlingar 
(SR-site, 14.2.2. sid 746). 

Dagens samhälle ska ta ansvar inför kommande generationer för de miljöproblem vi 
skapar. Vi uppfattar att sökandes hållning strider mot miljöbalkens målparagraf om 
hållbar utveckling, och mot försiktighetsprincipen. 

Risken för avsiktliga intrång är ett av grundproblemen med den valda metoden och 
därför måste frågan belysas ytterligare. Om tekniken och materialvalen för förslutning 
är kända finns också nödvändig information för att skapa scenarier kring avsiktliga 
intrång. Dessa måste ingå i ansökan. 

Svar: Risken för framtida mänskliga intrång och möjliga konsekvenser av detta har hanterats enligt 
internationell praxis och gällande föreskrifter. Den redovisning som finns i SR-Site avsnitt 14.2, 
Scenarier relaterade till framtida mänskliga handlingar och därtill hörande referenser anser SKB vara 
tillfyllest. Denna fråga rör säkerheten efter förslutning och bör enligt SKB hanteras inom prövningen 
av ansökan enligt kärntekniklagen. 
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Nollalternativet 

12.18 Det råder oklarheter kring vad som avses med nollalternativet. Vi ser en skillnad 
mellan vad som kan menas i strikt juridisk mening, och det som sökande redovisar. 
Ska definitionen av nollalternativet i detta sammanhang vara den miljömässigt bästa 
mellanlagringen om inte tillstånd medges, eller ska det vara den nuvarande lösningen i 
Clab? Sökanden öppnar i ansökan även för andra lösningar än Clab (Ansökan MB, 
5.3, sid 20), och frågan har fått ny aktualitet efter katastrofen i Fukushima. Vår 
mening är att ett mellanlager som är beroende av aktiv kylning, intill 
kärnkraftanläggningar, inte är en optimal lösning. Därför måste ansökan kompletteras 
med ett förtydligande av vad som avses med nollalternativet och hur det kan komma 
att utvecklas. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
 
Bygge och drift 

12.19 Slutförvarsprojektet är på många sätt ett extremt industriprojekt, där prövningens 
resultat kommer att påverka flera generationer framöver. Utifrån 
försiktighetsprincipens andemening måste också kraven och villkoren därför vara 
särskilt tuffa. Byggfasen kommer enligt planerna att pågå parallellt med den reguljära 
driften och det beräknas pågå i 75–100 år. Under en eller flera perioder kommer 
samtidigt utbyggnaden av SFR att pågå. Det gör att de kumulativa effekterna och 
miljökonsekvenserna rimligen måste värderas på ett helt annat sätt än vid vanliga 
större byggprojekt Vi menar därför att miljöhänsyn måste prioriteras högre än 
industriella faktorer i valet av åtgärder. 

Ansökan måste kompletteras med en mer holistisk bedömning av miljökonsekvenserna 
under hela bygg- och drifttiden. 

Svar: SKB anser att MKB:n innehåller en heltäckande beskrivning av alla miljökonsekvenser av 
relevans från den sökta verksamheten såväl under bygg- och driftskedena som efter förslutning, liksom 
av kumulativa effekter på grund av andra kända verksamheter och projekt.  
 

12.20 Buller från transporter bedöms i ansökan ge störst störande påverkan (MKB, 12.2.1.6, 
sid 308). Ansökan bör därför kompletteras med en jämförande analys av 
miljöpåverkan under hela bygg- och driftperioden mellan landsvägstransporter och 
sjöfransporter mellan Forsmark och Hargshamn.  

Svar: I MKB:n (avsnitt 12.2.1.6, Hela systemet, Forsmark – Samlad bedömning) står det att 
transporterna bedöms ge upphov till störst miljöpåverkan. Transporterna ger upphov både till buller 
och utsläpp till luft och förbrukar resurser i form av bränsle. Skrivning avser inte att buller från 
transporter bedöms i ansökan ge störst störande påverkan. 
 
SKB kommer även i fortsättningen att utreda möjligheten att transportera bergmassor från slutförvaret 
för använt kärnbränsle med båt, se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 
3.2, Sjötransporter av bergmassor och bentonit. Dock bedöms det inte vara realistiskt att utföra alla 
transporter med båt mellan Forsmark och Hargshamn. Om hälften av de tunga transporterna går 
sjövägen, kommer den ekvivalenta ljudnivån orsakad av dem att minska med 3 dB(A). Men eftersom 
vägarna redan trafikeras av ett stort antal fordon kommer den totala ljudnivån inte att minska lika 
mycket. Antalet passerande tunga fordon kommer naturligtvis att minska och därmed antalet tillfällen 
med hög momentan ljudnivå.  
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12.21 Naturområdet runt Forsmark är mycket speciellt med sin kalkhaltiga jord, och unika 
flora och fauna. Det är ett av de mest säregna och skyddsvärda naturområdena i 
Uppland. En grundvattensänkning under så lång tid som 75–100 år kan få förödande 
konsekvenser som förändrar landskapet. Tillförsel av vatten som kompensation för en 
allvarlig grundvattensänkning sägs vara en allt för oprövad metod. Vi oroar oss för att 
de planerade kompensationsåtgärderna inte ska fungera, inte kunna upprätthållas eller 
inte vara tillräckliga. 

Vi saknar underlag som beskriver hur redovisade kompensationsåtgärd ska värderas, 
kontrolleras och upprätthållas under så lång tid som det gäller. Vidare efterlyser vi 
information om vilka åtgärder som ska vidtas om det inte fungerar som det var tänkt.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, 
Grundvattenbortledningens konsekvenser för naturvärden. 
 
 
12.22 Vi efterlyser en natur- och skogsvårdsplan för det aktuella området i Forsmark, i fall 

att ansökan avvisas och projektet inte genomförs som planerat. Detta med anledning av 
att SKB har låtit avverka skogsmark i Laxemar efter det att området inte längre var 
aktuellt för ett slutförvar.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 6, Skötselplan och 
kompensationsåtgärder. 
 

12.23 Forsmarkområdet är en viktig häckningsplats för fåglar och är en känd korridor för 
flyttfåglar. Enligt erfarna ornitologer kan kraftig belysning orsaka konsekvenser för 
fåglarna. Vi efterlyser plan för åtgärder med syfte att minimera ljusstörningar från 
bygget och driften av skutförvarsanläggningen och från kärnkraftverken. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemål, avsnitt 5.5, Belysningens påverkan 
på fåglar. 
 
 
12.24 Det saknas kompensationsåtgärder för att minska den totala (kumulativa) 

bullerstörningen. Vi menar att bergmassor från bygget av slutförvaret skulle kunna 
användas för att skärma av strömriktarstationen, den mest betydande bullerkällan i 
området (MKB, 7.1.8, sid 113). 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemål, avsnitt 5.3.5, Buller vid uppförande 
och drift av slutförvaret och bilaga K:1, Förslag till villkor.  
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Oss enligt aktbilaga 256. 
 
256:3  (12.4) Redovisning av prioriteringar 
Vi uppfattar att sökande bortser från vårt önskemål om kompletteringar. Ur ett lokalt perspektiv är det 
av största vikt att det görs tydligt vilka faktorer och prioriteringar som ligger bakom valet av metod 
och lokalisering. Särskilt när det finns osäkerheter med koppling till den långsiktiga säkerheten. 
Sökandes svar klargör inget, utan skapar snarare mer förvirring och tvivel. Ex. "... bergutrymmena i 
sig... har ingen barriärfunktion... Placeringen... är emellertid viktig för att kunna utnyttja berget som 
barriär... "(SKB K2, 3.1, s 27(70). Vi har genom åren sett hur sökande anpassat argumentationen för 
valet av plats utifrån var i processen frågan har befunnit sig. Från "Vi söker det bästa berget", till 
"tillräckligt bra berg", och vidare till "vi har två bra platser". Oss menar att det är viktigt att den 
kommande prövningen, i ljuset av ny kunskap och debatt vad gäller korrosionsproblematiken och 
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buffertfunktionen, tydligt visar varför Forsmark är den lämpligaste platsen för ett slutförvar av KBS-3-
modell. Och hur olika faktorer har viktats mot varandra. 
 
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. SKB kompletterar även bilaga PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle med bilaga K:19, Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark 
med referensområden, (SKB R-10-63). 
 
SKB kompletterar dessutom bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta 
hand om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
256:5 (12.7) Lokaliseringsfaktorer 
Vi uppfattar att sökande bortser från vårt önskemål om kompletteringar. Ur vårt lokala perspektiv är 
miljöbalkens skrivning att "den plats skall väljas som ger minst intrång" av fundamental betydelse. 
Sökandes argumentation i K2, 2.1 bekräftar vår farhåga att industriella faktorer och lokal acceptans 
har varit avgörande i lokaliseringsprocessen. Siktet var inställt på två kärnkraftkommuner och 
Hultsfred valdes bort som kandidat för platsundersökningar då Laxemar annars riskerade att falla bort. 
Man valde i stället Tierp som tredje kandidatplats eftersom Forsmark då inte skulle hotas. 
 
Metodidén bygger på tesen att de tekniska barriärerna ska hålla tätt och därmed skulle 
strålsäkerhetskraven kunna uppfyllas. Från lokalt perspektiv önskar vi oss en mer ödmjuk inställning 
till teknikens möjligheter att motstå naturens krafter i ett 100 000 års perspektiv. Därför är det ett 
relevant önskemål att tillståndsprövningen visar att miljöhänsyn och långsiktig säkerhet har varit 
avgörande faktorer för platsvalet. Inte minst när det visar sig att det finns allvarliga osäkerheter 
kopplat till de tekniska barriärernas långsiktiga funktion i den berggrund som Forsmark erbjuder. 
 
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. SKB kompletterar även bilaga PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle med bilaga K:19, Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark 
med referensområden, (SKB R-10-63). 
 
SKB kompletterar dessutom med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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256:6 (12.8) Jämförelsen mellan Forsmark och Laxemar 
Vi uppfattar att sökande bortser från vårt önskemål om kompletteringar. Sökande responderar genom 
att repetera vad som redan står i ansökan. Ingen ny information ges som ger svar på vår fråga hur en 
plats som Forsmark, med så komplex problembild, kan uppfylla lagens krav på bästa plats. 
 
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. SKB kompletterar även bilaga PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle med bilaga K:19, Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark 
med referensområden, (SKB R-10-63). 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
256:8 (12.10) Avvaktan på vetenskapliga studier 
Vi uppfattar att sökande bortser från vårt önskemål om komplettering. Nyckelfrågorna ur ett vårt 
samhällsperspektiv är om den valda metoden är säker, om det finns några allvarliga vetenskapliga 
kontroverser kvar och hur osäkerheterna hanteras. Den vetenskapliga kvalitén i material rörande bl.a. 
de tekniska barriärernas långsiktiga funktion är ifrågasatt. Vi ser det som högst relevant önskemål att 
dessa osäkerheter undanröjs innan tillståndsansökan avgörs. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
256:9 (12.11) Idealtillstånd och optimering av strålskyddet 
Vi uppfattar att sökande bortser från vårt önskemål om komplettering, bl. a. genom att påpeka att 
termen "idealtillstånd" inte används av SKB. Anledningen till vårt önskemål om kompletteringar är 
just detta, att sökanden använder begreppet "initialtillstånd". Initialtillstånd visar endast det faktiska 
tillståndet vi deponeringen. Det är inte ett tillstånd som kan användas för att verifiera om Forsmark 
långsiktigt har förutsättningar att leva upp till myndighetskravet om optimering av strålskyddet. 
 
SKB AB brukar argumentera om tilliten till de tekniska barriärernas robusthet är avgörande för 
metodvalet. Vidare att den robusta metoden gör att många platser i Sverige har lämplig berggrund. 
Samtidigt har Laxemar valts bort på grund av kraven på långsiktig säkerhet. Som en konsekvens av 
detta borde det vara självklart att sökanden definierar ett idealtillstånd för den valda metoden, så att 
det går att verifiera valet av Forsmark.  
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
256:10 (12.15) Metodalternativet djupa borrhål 
Från vårt lokala perspektiv är vi mycket oroade över den tolkningstvist som kommit i ljuset genom 
detta kompletteringsförfarande. SKB AB hävdar via sina jurister att sökanden inte behöver redovisa 
alternativa metoder till den nivå som bl.a. strålsäkerhetsmyndigheten anser. Man hänvisar till ett 
ställningstagande som länsstyrelsen i Uppsala län tog redan 2002, som enligt sökande skulle undanröja 
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högre krav på alternativredovisning. Oss finner det ytterst anmärkningsvärt att en regional instans, 
utan kompetens i sak eller i juridik, i ett tidigt skede av samrådet skulle kunna avgöra nivån på 
underlaget för tillståndsprövningen. Vi förutsätter att det är prövande instanser som avgör vilket 
underlag som krävs för att de ska kunna tillstyrka ansökan. 
 
Sökande talar om alternativa utformningar i stället för alternativa metoder med en otydlig hänvisning 
till att det är detta som miljölagstiftningen syftar på i kraven på alternativredovisning. Utifrån en 
uppenbar juridisk strategi har sökanden därför valt att avföra frågan om djupa borrhål som alternativ 
lösning genom att hänföra den till frågor "som inte ingår i sökt verksamhet". 
 
Sökanden avfärdar alternativet djupa borrhål med att metoden är outvecklad och därmed inte 
tillgänglig. Med den logiken finns det inga slutförvarslösningar i världen, och därmed skulle inte 
alternativredovisning vara möjlig över huvud taget. Oss kan därför inte nog understryka vikten av att 
denna tvist får en lösning. Lagstiftningens krav på redovisning av alternativ metod och plats måste 
snabbt tydliggöras av den instans som har tolkningsföreträde i tillståndsprocessen. 
 
Oss uppfattar att det i dag finns tillräcklig kunskap på principiell nivå för en jämförande analys av 
alternativen KBS-3 och djupa borrhål. Ett analysarbete som rimligen bör utföras av en från 
kärnkraftindustrin oberoende aktör.  
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
 
256:11 (12.21) Kompensationsåtgärder 
SKB AB beskriver den känsliga naturen och dess värden i det aktuella området på ett tydligt sätt i R-
10-16. Vi saknar dock fortfarande en redogörelse för möjliga konsekvenser och vilka åtgärder som 
kommer att vidtas om inte kompensationsåtgärderna fungerar som det var tänkt.  
 
Svar: SKB avser att vidta både skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder. SKB 
kompletterar MKB:n med bilaga K:15, Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark – 
Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser samt med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande 
och utveckling av naturvärden i Forsmark. I bilaga K:15 redovisas det pilotförsök för infiltration av 
vatten runt en våtmark i Forsmark som genomfördes under sommaren 2013. Studien visar rimligheten 
och effektiviteten av den föreslagna åtgärden för de rikkärr och gölar med höga naturvärden som 
riskerar att påverkas av en grundvattensänkning. I bilaga K:17 presenteras en sammanställning av 
planerade naturvårdsåtgärder i Forsmark. Bilagan innehåller även en bedömning av åtgärdernas 
rimlighet och effektivitet (se avsnitt 5.2.4). 
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13 Naturvårdsverket 

Aktbilaga 145. 
 
Ansökans omfattning 

13.1 Utifrån tillgängliga handlingar i målet gör Naturvårdsverket bedömningen att SKB 
gjort en lämplig avgränsning av prövningens omfattning med undantag för 
kapselfabriken där någon bedömning inte kan göras på det underlag som presenterats. 
Hur ansökan avgränsats framgår av miljökonsekvens beskrivningen. Naturvårdsverket 
anser att det kortfattat bör anges även i själva ansökan hur SKB avgränsat den sökta 
verksamheten. En annan möjlighet skulle vara att ange avgränsningen i ansökan 
genom tydliga hänvisningar till relevanta delar i miljökonsekvensbeskrivningen. Det 
skulle också underlätta för den fortsatta prövningen om SKB mer detaljerat i ansökan 
angav vilka delar anläggningen för slutförvaring av kärnämne kommer att bestå av. 
Det bör t.ex. förtydligas att nyttjande av bergmassor från piren vid SFR (Slutförvar för 
kortlivat radioaktivt avfall) ingår i prövningen. 

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att kapseltillverkningen inte omfattas av 
ansökan. Naturvårdsverket bedömer att det är svårt att med det nuvarande underlaget 
bedöma om kapselfabriken bör omfattas av denna prövning. För denna bedömning 
behövs t.ex. uppgift om fabrikens lokalisering. Lokaliseringen är bara preliminärt 
angiven i miljökonsekvensbeskrivningen. Ansökan bör kompletteras med underlag som 
gör det möjligt att bedöma om kapselfabriken har ett sådant samband med övrig 
verksamhet att den bör ingå i ansökan. 

Svar: I MKB:n (avsnitt 6.1.2) anges att kapselfabriken kommer att uppföras i Oskarshamns kommun. 
SKB har inte tagit slutlig ställning till var i Oskarshamn kapselfabriken kommer att uppföras. För 
frågan om ansökans och prövningens avgränsning vill SKB dock göra klart att det i nuläget inte finns 
några planer på att kapselfabriken ska uppföras vid eller i anslutning till Clink. Det finns alltså inte 
enligt nuvarande planer något geografiskt, tekniskt, miljömässigt eller funktionellt samband mellan 
kapselfabriken och någon av de anläggningar som är föremål för tillståndsprövning. 
 
Slutförvarsanläggningens olika delar redovisas dels i avsnitt 3.3.5 i ansökans toppdokument, dels i 
avsnitt 6.2 och bilaga 2 till den tekniska beskrivningen (ansökansbilaga TB). 
 
SKB har i avsnitt 6, i underbilaga 5 till MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del II) – 
Slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle: Verksamheter ovan mark, redogjort för det tänkbara 
alternativet att bergmassor från piren vid SFR nyttjas vid etablering av slutförvarsanläggningen. SKB 
har därvid angett att vid ett sådant nyttjande, kommer piren att bibehållas i funktionellt och farbart 
skick och att uttaget av bergmassor inte sker under havsytan. Piren utgör en vattenanläggning och ett 
uttag av bergmassor från piren skulle innebära en ändring av vattenanläggningen och därmed en 
vattenverksamhet. Eftersom uttaget av bergmassor inte innefattar något arbete i vatten är det enligt 
SKB:s uppfattning uppenbart att uttaget av bergmassor inte har någon inverkan på vattenförhållandena 
som kan skada allmänna eller enskilda intressen. Ett eventuellt uttag av bergmassor utgör därför ingen 
tillståndspliktig vattenverksamhet. 
 
Skulle bergmassor från piren komma att nyttjas är det fråga om omflyttning av nyttiga massor inom 
ramen för ett anläggningsarbete. De uttagna bergmassorna utgör inte avfall. 
 

13.2 Detta mål har ett nära samband med ärendet om dispens från artskyddsförordningen 
(2007:845) som handläggs av Länsstyrelsen Uppsala län (dnr. 522-534-11 ). Enligt 
Naturvårdsverkets bedömning är det underlag som ingetts till länsstyrelsen i stora 
delar relevant i denna prövning och bör därför ges in även i detta mål.  
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Svar: I februari 2011 lämnade SKB in en ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen till 
länsstyrelsen i Uppsala län. Dispensansökan prövas separat. SKB har publicerat en rapport som ligger 
till grund för dispensansökan, Underlag till ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen – 
Slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark (SKB P-11-04). Denna rapport och annat material i 
ärendet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen.  
 

13.3 När det gäller underbilagorna till miljökonsekvensbeskrivningen anser 
Naturvårdsverket att det bör förtydligas om SKB anser att dessa är en del av 
miljökonsekvensbeskrivningen och om SKB delar de slutsatser som framgår i under 
bilagorna. 

Svar: Sex underbilagor till MKB:n har lämnats in till mark- och miljödomstolen i mars 2011. 
Underbilagorna utgör en del av MKB:n och ansökan. SKB delar de slutsatser som framgår i dessa. 
 
 
Villkoren 

13.4 Det är viktigt att verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan samt möjliga 
försiktighetsmått och skyddsåtgärder redovisas på ett sätt som möjliggör för 
prövningsmyndigheten att fastställa rättssäkra och ändamålsenliga villkor som är 
lämpliga för egenkontroll och tillsyn. 

Av ansökan framgår att tiden för uppförande, drift och förslutning av anläggningen är 
beräknad till cirka 70 år. Ur ett säkerhetsperspektiv gäller ett betydligt längre 
tidsperspektiv. Naturvårdsverket anser att både verksamhetens karaktär och den 
långa tid under vilken verksamhet ska bedrivas motiverar att särskilda krav ställs på 
tillståndets utformning. 

Ansökan ger intryck av att de föreslagna villkoren är de villkor bolaget anser slutligt 
behövs och att villkoren ska vara formulerade på det sätt som framgår av ansökan. 
Naturvårdsverket anser att det behövs betydligt fler villkor och även villkor på fler 
områden än de som SKB föreslagit. Materialet är av sådan omfattning att det är svårt 
att ta reda på vad bolaget i olika avseenden uppgett eller åtagit sig och dessa 
svårigheter kan fårväntas bli större med tiden. I områden med dokumenterat höga 
naturvärden anser Naturvårdsverket att det är särskilt viktigt med tydliga villkor. 
Naturvårdsverket anser mot denna bakgrund att SKB bör ange vilka områden som 
bolaget anser behöver villkorsregleras och ange villkoren så precist som det är möjligt i 
detta skede av processen.  

Svar: SKB lämnar förslag till villkor i bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
 
Verksamhetsutövarens egenkontroll 

13.5 I en tillståndsansökan enligt miljöbalken ska den sökande lämna en översiktlig 
beskrivning av hur arbetet med egenkontrollen kommer att byggas upp och hur den 
planeras att utföras. SKB har i sin ansökan redovisat hur verksamhetens 
miljöpåverkan och tillståndsvillkoren ska kontrolleras. Detta är en del av 
egenkontrollansvaret enligt miljöbalken, men egenkontrollen har flera delar. 

Naturvårdsverket anser därför att SKB ska komplettera ansökan genom att lämna en 
översiktlig beskrivning av hur arbetet med egenkontroll kommer att byggas upp och 
planeras att utföras. Enligt 22 kap. l § 5 miljöbalken (MB) ska en ansökan innehålla 
förslag till övervakning och kontroll av verksamheten. Det innebär bland annat att 
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beskriva  

• hur den organisatoriska ansvarsfördelningen kommer att se ut, 
• hur rutiner för verksamhetens drift och kontroll kommer att byggas upp, 
• hur verksamheten fortlöpande kan kontrolleras för att säkerställa efterlevnaden av 

föreslagna villkor och motverka eller förebygga påverkan på hälsa och miljö. 

Miljöbalkens bestämmelser om verksamhetsutövarens egenkontroll är ett centralt 
verktyg för att balken ska ta genomslag. En förutsättning för att kunna säkerställa att 
tillståndsbeslut och villkor efterlevs är att verksamhetsutövaren utvecklar ett 
systematiskt arbete med detta. Egenkontrollen ska utformas med utgångspunkt ifrån 
26 kap. 19 § MB, som innebär ett vidare ansvar för verksamhetsutövaren utöver 
kontrollen av villkorsefterlevnaden. 

Naturvårdsverket anser även att SKB behöver visa hur kontrollen av villkoren i 
beslutet om artskyddsdispens ska samordnas med kontrollen av villkoren i det tillstånd 
som ska reglera vattenverksamheten för slutförvarsanläggningen, se nedan under 
rubriken Artskyddet.  

Svar: En övergripande beskrivning av systemet för de kontroller som planeras för slutförvarssystemet 
ges i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för 
slutförvarssystemet. 
 
 
Artskyddet 

13.6 Naturvårdsverket har i yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län, i ärende angående 
SKB:s ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen ställt sig positivt till att SKB 
åtagit sig att, om nödvändigt, återinfiltrera vatten i de våtmarker och gölar som kan 
beröras av grundvattensänkningar till följd av anläggande och drift av slutförvaret 
Naturvårdsverket vill framhålla det starka sambandet mellan frågan om dispens från 
artskyddet och villkoren för vattenverksamheten. 

Naturvårdsverket påpekade i yttrandet till länsstyrelsen att vattentillförsel till 
kalkgölar och rikkärr inte tidigare genomförts i Sverige. Det ställs därför höga krav på 
utformningen av de villkor som ska säkerställa att syftet med åtgärderna uppnås. Av 
underlag till ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen (SKB P-11-04 s. 72) 
framgår att SKB planerar att genomföra en pilotstudie vid en våtmark i 
Forsmarksområdet i syfte att utvärdera och dra lärdomar kring hur en 
vattentillförselanläggning fungerar i praktiken. Naturvårdsverket anser att ansökan 
bör kompletteras med resultat från dessa pilotstudier tillsammans med underlag om 
hur infiltrationsanläggningen ska utformas i sin helhet och hur den ska underhållas 
långsiktigt. 

För att kunna bedöma behovet av infiltration behövs information om vilka naturliga 
variationer i yt- och grundvattenståndet som förekommer. Av underlaget till ansökan 
om dispens enligt artskyddsförordningen (SKB P-11-04 s. 72 f.) framgår att SKB har 
påbörjat sådana mätningar. Resultatet av dessa mätningar bör ingå i SKB:s 
komplettering i detta mål. Ansökan behöver även kompletteras med förslag på villkor 
där det framgår vilka avvikelser från normala vattenståndsvariationer som ska 
accepteras innan åtgärder måste vidtas. Dessa villkor bör spegla tillgänglig kunskap 
om när påverkan på den skyddade orkidéarten gulyxne kan uppstå. 

Små rikkärr av den typ som finns representerade i Forsmark är mycket känsliga 
biotoper där även mindre förändringar av hydrologin och vattenkemin snabbt kan 
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påverka konkurrensförhållandena och därmed artsammansättningen. Det kan ta ett år 
från det att en förändring i grundvattennivån konstateras till att beslut om att påbörja 
infiltration fattas (se SKB P-11-04 s. 73). Naturvårdsverket vill framhålla att det finns 
en risk för påverkan på gulyxnepopulationen både på lång och kort sikt. Det är utifrån 
det befintliga underlaget svårt att med säkerhet bedöma vilken påverkan som kan 
uppstå på populationen på berörda lokaler innan en fungerande infiltration kommit på 
plats. Samtidigt kan det ta mycket lång tid vad gäller vissa arter av orkidéer från den 
tidpunkt en påverkan på vattenregimen skett tills orkidéerna försvinner från lokalen. 
Att exempelvis öka uppföljningsintensiteten vid påvisad grundvattenavsänkning är 
därför inte tillräckligt. Det är viktigt att ansökan kompletteras med underlag som visar 
hur uppföljningen av gulyxne-populationen ska ske i ljuset av orkidéers komplicerade 
ekologi och svårtolkade populationsstatus. En analys av frågan om hur 
gulyxnepopulationen ska följas upp vid förändringar i grundvattenregimen bör därför 
ingå i ansökan. 

Nya växtplatser för gulyxne har upptäckts efter att ansökan om artskyddsdispens 
lämnades in till länsstyrelsen. Naturvårdsverket vill därför poängtera att det är viktigt 
att samtliga förekomster av arten som kan påverkas av grundvattensänkningen är 
kända då dispensprövning sker. 

Länsstyrelsen har vid tidpunkten för inlämnandet av detta yttrande inte beslutat i 
ärendet angående dispens från artskyddsförordningen. Först när ett beslut från 
länsstyrelsen vunnit laga är det möjligt att bedöma vilket behov det finns av ytterligare 
åtgärder i detta mål. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, 
Grundvattenbortledningens konsekvenser för naturvärden. 
 
 
Natura 2000 

13.7 Av 7 kap. 28 a § MB framgår att tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 
Med miljön avses inte bara de naturtyper och arter som utgjort grunden för utpekande 
till Natura 2000-område utan även miljön i en vidare bemärkelse, naturmiljön. Vid 
bedömningen av om tillstånd krävs ska göras en mer allmän riskbedömning av vilken 
påverkan en verksamhet av denna typ allmänt sett kan innebära. Detta ska göras innan 
verksamhetsutövaren eller myndigheten gjort en mer ingående bedömning av 
effekterna på de arter och livsmiljöer som avses skyddas och vilka anpassningar av 
verksamheten som krävs för att minska sådana effekter. Den senare, mer ingående 
bedömningen av effekterna, görs vid själva tillståndsprövningen när tillräcklig 
utredning finns (se MÖD 2003:100 och Natura 2000 i Sverige, Naturvårdsverkets 
Handbok 2003:9 med allmänna råd, s. 41 ). 

Av förarbetena framgår att om det finns en sannolikhet för att en verksamhet eller 
åtgärd kan få betydande konsekvenser för ett Natura 2000-område ska den som avser 
att utöva verksamheten eller vidta åtgärden se till att den nödvändiga bedömningen 
görs och få den prövad. Det krävs inte att det är klarlagt att den plan eller det projekt 
som bedöms har en betydande påverkan på det berörda området. Det räcker med att 
det är troligt att planen eller projektet har en sådan påverkan. Med hänsyn till 
försiktighetsprincipen anses en sådan risk föreligga när det på grundval av objektiva 
kriterier inte kan uteslutas att nämnda plan eller projekt har en betydande påverkan 
på det berörda området. (Se prop. 2000/0 l: III s. 68 och ED-domstolens dom den 7 
september 2004 i mål C-127/02 Waddenzee.) 
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Av 6 kap. 7 § MB framgår att det i ärenden om tillstånd till verksamheter och åtgärder 
som kan antas påverka miljön i ett Natura 2000-område ska finnas ett underlag som 
möjliggör för prövningsmyndigheten att identifiera och bedöma verksamhetens 
konsekvenser får de livsmiljöer som ska skyddas i Natura 2000-området. Detta krav 
gäller även om det inte är klart att en verksamhet eller åtgärd är tillståndspliktig enligt 
7 kap. 28 a§ MB (se MÖD 2002:78). 

Av handlingarna i målet framgår tydligt att grundvattenbortledningen riskerar att 
leda till en grundvattenavsänkning som omfattar delar av Natura 2000-området 
Kallriga (se Vattenverksamhet i Forsmark (del I) Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle, R-10-14, s. 96). Naturvårdsverket 
anser att redan den omständigheten att grundvattenbortledningen från förvaret kan 
beröra ett Natura 2000-område medför att tillstånd krävs. Vid en tillståndprövning 
behövs också en bedömning av hur livsmiljöns bevarandestatus eventuellt påverkas av 
verksamheten. En vägledning vid bedömningen av om bevarandestatusen påverkas är 
definitionen på gynnsam bevarandestatus i 16 § förordningen (1998: 1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Påverkan bör relateras till möjligheterna att 
upprätthålla områdets ekologiska kvaliteter. 

Naturvårdsverket vill framhålla att tillståndsfrågan enligt 7 kap. 28 a § MB måste 
uppmärksammas tidigt i processen. Vid prövningen av om verksamheten är tillåtlig 
behöver regeringen ha tillräckligt underlag för att bedöma om verksamheten kräver 
tillstånd och om i så fall förutsättningar föreligger för att meddela sådant tillstånd.  

Svar: SKB:s bedömning är att de arter och miljöer som ska skyddas inom Natura 2000-området inte 
kommer att utsättas för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av utpekade 
arter eller naturtyper. Emellertid vill SKB möjligöra en fullständig och förutsättningslös prövning av 
den sökta verksamheten och yrkar därför reservationsvis tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) samt bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2.1, Konsekvenser för skyddade områden och avsnitt 5.6, Natura 
2000. 
 
 
Övriga naturvärden knutna till verksamhetsområdet i Forsmark 

13.8 Av underlaget framgår att SKB har gjort extensiva naturvärdesinventeringar och 
funnit ett flertal rödlistade arter. I MKB:n med underbilagor saknas dock en tydlig 
sammanställning av dessa. Naturvårdsverket anser att ansökan ska kompletteras med 
en lista över samtliga rödlistade arter och uppgifter om hur dessa påverkas samt hur 
åtgärder för att minska påverkan på dessa arter ska hanteras.  

SKB har valt att inte inkludera mossar i miljökonsekvensbeskrivningen med 
hänvisning till att denna våtmarkstyp får sin vattenförsörjning från ovan och inte är 
beroende av grundvattenytan. Naturvårdsverket vill framhålla att det är mossens 
vegetation som endast får sin närings- och vattentillförsel från regn. Mossen i sin helhet 
kan påverkas av sänkningar av grundvattenytan. Detta kan ske genom att mossens 
torv kompakteras, mossens tillväxt avtar och att torv bryts ned. Det kan även leda till 
vegetationsförändringar på grund av torrare förhållanden för vegetationen. 
Naturvårdsverket anser därför att SKB bör komplettera ansökan genom att inkludera 
mossar i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Svar: En komplett lista med de rödlistade arter som observerats i det inventerade området finns i 
bilaga K:6, SKB R-10-16, Vattenverksamhet i Forsmark – Ekologisk fältinventering och 
naturvärdesklassificering samt beskrivning av skogsproduktionsmark (se avsnitt 3.5) och bilaga K:7, 
SKB R-10-17, Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark – Beskrivning av 
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konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion. 
 
Konsekvenser och åtgärder för rödlistade arter beskrivs i bilaga K:7 (se avsnitt 6). Mossar förekommer 
inte inom det inventerade området. Bilagorna K:6 och K:7 lämnas nu in till mark- och miljödomstolen 
som en komplettering till MKB:n. 
 
 
13.9 Det framkommer att grundvattenflödena i området sker i relativt ytnära läge, men det 

saknas information om hur de skulle påverkas om grundvattenytan sänks (se R-10-14, 
s. 33). Naturvårdsverket anser därför att ansökan bör kompletteras med information 
om eventuell risk för att grundvattenflöden upphör till vissa områden och vad det i så 
fall får för konsekvenser. 

Svar: I underbilaga 4 till MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del I) – Bortledande av grundvatten 
från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle, beskrivs modelleringsverktyget MIKE SHE. Som 
framgår av denna beskrivning kvantifierar MIKE SHE-modellen de huvudsakliga vattenflödena inom 
den hydrologiska cykeln på land, inklusive kvantifiering av tredimensionell, transient (tidsberoende) 
grundvattenströmning i jord och berg. Sådan kvantifiering är implicit sammankopplad med en 
tredimensionell modell av grundvattennivåerna inom hela modellområdet. På sidorna 49–64 ges en utförlig 
presentation avseende prognoser av grundvattenbortledningens effekter på grundvattennivåer i jord och 
berg, inklusive effekter på grundvattenytans nivå oavsett dess ursprungliga läge (de i sammanhanget 
viktiga begreppen grundvattennivå och grundvattenyta beskrivs på sidorna 20–21). Tillhörande 
beskrivning av effekter på olika delområdens vattenbalans, där tredimensionell grundvatten-
strömningen ingår, presenteras på sidorna 67–68. Sambanden mellan grundvattenbortledning, 
avsänkning och vattenbalanser/grundvattenströmning finns således med i det använda modellerings-
konceptet och är utförligt beskrivna i rapporten. 
 
 
Påtaglig skada på riksintresse och kompensationsåtgärder 

13.10 Det område i Forsmark där anläggningen för slutförvar planeras ligger inom ett 
område som är utpekat av Naturvårdsverket som riksintresse får naturvård, men 
också inom ett område som av Statens Kärnkraftsinspektion (numera SSM) utpekats 
som riksintresse för slutförvar. Det innebär att två viktiga intressen står mot varandra 
och att 3 kap. l0 § MB är tillämplig. Utöver bestämmelserna i 3 kap. MB är också 
bestämmelserna i 4 kap. MB tillämpliga. Kustområdena och skärgårdarna i 
Södermanland och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö är enligt 4 kap. l 
och 2 §§ MB, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns, i sin helhet av 
riksintresse. A v 4 kap. 2 § MB framgår att turismens och friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön i området. 

SKB uppger i miljökonsekvensbeskrivningen att riksintresset för naturvård Forsmark-
Kallrigafjärden bedöms påtagligt skadas av den grundvattenbortledning som 
slutförvarsanläggningen medför. Bedömningen rörande påtaglig skada baseras på att 
skadan inte är reversibel och att berörda naturvärden utgör grunden för riksintresset 
(R-10-14 s. 95). 

Naturvårdsverket bedömer att för att verksamheten ska kunna tillåtas bör 
prövningsmyndigheten enligt 16 kap. 9 § MB besluta om särskilda åtgärder för att 
kompensera skadan på miljön och särskilt de utpekade riksintressena, det vill säga 
kompensation även för andra arter än de som skyddas enligt artskyddsförordningen. 
Naturvårdsverket anser därför att SKB bör komplettera ansökan med förslag på 
åtgärder för att kompensera skadan på miljön (jämför MÖD 2006:49). 
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Upplandskustens kalkrika kustkärr, andra våtmarker samt skog är speciella på grund 
av kombinationen landhöjningskust, brackvattenpåverkan och kalkhaltig berggrund. 
Riksintresset Forsmark-Kallrigafjärden består bland annat av områden med ovanlig 
vildmarksprägel. Området är i sin helhet ett mosaikartat landskap med korta avstånd 
mellan våtmarker och skogsmiljöer vilket gör att de olika miljöerna förstärker 
varandras värden. Många av arterna behöver ett nätverk av lämpliga miljöer för att på 
sikt kunna fortleva. Det betyder att en våtmarks värden kan påverkas indirekt av 
grundvattensänkningen även om våtmarken ligger utanför det direkta 
påverkansområdet. Naturvårdsverket anser att det behövs en analys av den 
fragmentering som kan uppstå till följd av grundvattensänkningen. Detta gäller både 
för arters möjlighet att kolonisera nya kustkärr och för spridning av våtmarksarter 
längs Upplandskustens våtmarker. 

Naturvårdsverket efterfrågar även en analys av vilka naturvärden Forsmarksområdet 
har jämfort med andra avsnitt längs med Upplandskusten och kusten i Gävlebukten. 
Det är avgörande för kompensationsåtgärdernas utformning och omfattning att det är 
möjligt att ur underlaget utläsa skadans omfattning från ett helhetsperspektiv. Det 
möjliggör även en bättre bedömning av påverkan på miljömålen Myllrande våtmarker 
och Rikt växt och djurliv. 

Vid bedömningen av i vilken utsträckning kompensationsåtgärder ska utföras är 
funktionen av kompensation viktigare än arealen. Är funktionen god så krävs en 
mindre areal. Storleken på det område som kommer att påverkas av verksamheten bör 
dock vara en utgångspunkt får bedömningen av i vilken utsträckning 
kompensationsåtgärder bör utföras (jämför MÖD 2006:44). 

Svar: Som Naturvårdsverket påpekat finns inom Forsmarksområdet ett flertal utpekade riksintressen, 
se avsnitt 7.1.2 i MKB:n. SKB avser att begränsa negativ påverkan på övriga riksintressen (utöver 
riksintressena för energiproduktion och slutlig förvaring av kärnbränsle) och skyddade områden. SKB 
har i avsnitt 12.1.5 i MKB:n redovisat bedömd påverkan på dessa riksintressen. 
 
SKB har i avsnitt 9.5 i ansökans toppdokument redovisat sin syn på den sökta verksamhetens 
tillåtlighet enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken. SKB vidhåller att 
slutförvarsanläggningens tillåtlighet enligt 3 och 4 kap miljöbalken redan bedömts inom ramen för den 
prövning enligt plan- och bygglagen som gjordes när gällande detaljplan antogs. SKB vidhåller också 
att hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken inte utgör hinder mot den sökta 
verksamheten. 
 
SKB har vidare vidtagit åtgärder för att motverka en fragmentering av våtmarksmiljöerna. Flera olika 
åtgärder har genomförts eller kommer att genomföras för att motverka eventuella fragmenterings-
effekter eller förluster av habitat. För att kompensera för de gölar som försvinner eller riskerar att 
försämras vid etableringen av slutförvaret har fyra nya gölar anlagts inom området. I tre av dessa har 
både gölgroda och större vattensalamander observerats vid inventeringar genomförda sommaren 2012. 
För de värdefullaste rikkärren, där bland annat gulyxne växer, som kan komma att påverkas av en 
grundvattensänkning kommer SKB att ha beredskap för att vid behov infiltrera vatten runt dessa för att 
tillgodose vattentillförseln i kärren (se avsnitt 10.1.4.1 i MKB:n och avsnitt 7.2 i bilaga 4 till MKB:n). 
Dessutom kommer slåtter att utföras på de värdefullaste rikkärren för att motverka igenväxning och 
gynna de många arter som finns i dessa miljöer, till exempel gulyxne och loppstarr. Därutöver 
kommer en skötselplan för SKB:s markinnehav att tas fram. Skötselplanen kommer att ha ett starkt 
fokus på skötsel av områdets naturvärden, där ytterligare skötselåtgärder för områdets våtmarker tas 
upp. Se även bilaga Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 6, Skötselplan och 
kompensationsåtgärder.  
 
Med de skötselåtgärder som vidtas är bedömningen den att de korta avstånden mellan våtmarker och 
skogsmiljöer kommer att kunna bibehållas inom Forsmarksområdet. Vissa miljöer kommer på sikt till 
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och med att förstärkas inom området som till exempel lövskogsmiljöer, både på friskare mark och på 
våtmarker. Möjligheterna för arter i Forsmarksområdet att sprida sig utmed Upplandskusten bedöms 
inte försämras i jämförelse med de förutsättningar som finns i dag. 
 
De särpräglade naturförhållandena som återfinns i Forsmarksområdet med rikkärr, gölar och 
skogsmiljöer i en mosaikartad struktur finns på fler ställen utmed östersjökusten i Norduppland. Sett 
till närområdet ingår Forsmarksområdet i ett kustutsnitt som sträcker sig från Forsmarks kärnkraftverk 
i norr till Kallrigafjärden i söder där samma mosaikartade struktur finns. Motsvarande miljöer finns 
även väl representerade i kustområdena norr om Forsmarksområdet. Utmed Hållnäskusten finns 
många förekomster av både rikkärr och gölar, många gånger med den mosaikartade struktur som 
återfinns i Forsmarksområdet. Detsamma gäller även utmed Gårdskärskusten som sträcker sig upp till 
Gävlebukten. En del av dessa områden är, eller kommer att bli, skyddade som naturreservat eller 
Natura 2000-områden, ett exempel är Slada som är utpekat som Natura 2000-område.  
 
Primära landhöjningsskogar och kalkbarrskogar är en annan naturmiljö som är karakteristisk för 
Forsmarksområdet och som har en begränsad utbredning sett till länet som helhet. Skogarna är många 
gånger mycket kalkrika och många kalkgynnade arter förekommer i dessa miljöer, till exempel 
marklevande svampar och kärlväxter. Dessa naturtyper finns väl representerade utmed den norra 
Upplandskusten. 
 
Förutom naturmiljöerna, som rikkärr och kalkrika gölar, är det ett par arter knutna till dessa som är 
särskilt skyddsvärda, gölgroda och gulyxne. Därutöver finns det självfallet en rad andra arter i 
Forsmarksområdet som är knutna till rikkärrsmiljöer och på grund av sin bundenhet till denna naturtyp 
har en relativt begränsad utbredning i landet som helhet. I Sverige förekommer gölgroda endast utmed 
norra Upplandskusten. Utbredningen av gölgroda är uppdelad på tre delområden utmed kuststräckan, 
Gårdskär (Lövstabuktens västra sida), norra och södra Hållnäshalvön och Gräsö samt Gräsö skärgård. 
Forsmarkspopulationen hör till delområdet östra Hållnäshalvön. Gulyxne har i Uppland sin 
huvudutbredning utmed norra Upplandskusten. Utbredningen tycks följa den för gölgroda. Dock finns 
det fynd av arten från Lövstabuktens östra sida, vilket visar på att värdefulla rikkärrsmiljöer finns även 
här.  
 
 
13.11 SKB anger att bolaget kommer att ta fram en naturvårdsinriktad skötselplan för 

fastigheterna i Forsmark. Inom ramen för arbetet med skötselplanen föreslås åtgärder 
som i viss mån kan motverka negativa effekter på naturvärden från den planerade 
verksamheten. SKB bör tydligt ange hur bolaget avgränsat det område som avses att 
brukas som "ekopark". Detta behövs för att det ska vara möjligt att bedöma denna 
åtgärds effekt för att minska påverkan och för att kompensera för intrånget. Ansökan 
bör även kompletteras med ett förslag till skötselplan. Detta för att det ska vara möjligt 
att bedöma på vilket sätt skötsel kan bidra till en begränsning av skadan på 
riksintresset och i vilken utsträckning detta kan kompensera för intrång. 
Naturvårdsverket vill framhålla att eventuella kompensationsåtgärder som utförs inom 
ramen för artskyddsärendet kan påverka bedömningen av i vilken utsträckning 
kompensationsåtgärder behövs i denna prövning. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 6, Skötselplan och 
kompensationsåtgärder. 
 
 
Hantering och avsättning av massor 

13.12 SKB avser att ta ut 6,4 miljoner ton berg i Forsmark för att kunna genomföra 
anläggningen för slutförvar. Ungefär en halv miljon ton massor ska användas för att 
tillverka vägmaterial till slutförvarsanläggningens ramp och utrymmen. Massor 
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kommer även att användas för grundläggning av ytor och anläggningar ovan mark. 
Övriga massor ska läggas på upplag för att senare avsättas på den lokala marknaden. 

SKB bör uppge i ansökan i vilken omfattning bolaget anser att dessa massor utgör 
avfall och som en följd av detta ansöka om de eventuella tillstånd som kan behövas. 

Med anledning av att SKB avser att få avsättning för nästan 6 miljoner ton bergmassor 
på den lokala marknaden anser Naturvårdsverket att underlaget bör kompletteras 
med information om bergkvalitet och sannolika användningsområden. Detta underlag 
efterfrågas för att det ska vara möjligt att bedöma SKB:s förutsättningar att få 
avsättning för bergmassorna. Naturvårdsverket vill framhålla att om upplaget av 
bergmassorna bedöms utgöra avfall så måste reglerna om deponier beaktas om det är 
sannolikt att avfallet kommer att lagras tre år eller längre innan det återvinns. 

Svar: Bergmassorna uppkommer som en följd av anläggandet av slutförvarsanläggningen. 
Hanteringen av dem beskrivs i MKB:n, avsnitt 10.1.2 Slutförvar – Verksamhetsbeskrivning. I avsnitt 
10.1.3.12 Masshantering och resursförbrukning, anges att de bergmassor som inte kommer till 
användning i det egna byggprojektet förutsätts kunna avyttras till andra användare, lokalt eller 
regionalt. Generellt finns det en efterfrågan på bergmassor till anläggnings- och infrastrukturprojekt 
och SKB bedömer att det kommer att finnas avsättning för bergmassorna, vid de tidpunkter det blir 
aktuellt och att bergmassorna därför inte ska betraktas som avfall. Då det är många år innan det 
uppstår ett överskott av bergmassor är det dock inte möjligt att i dag kunna ange till vad eller var dessa 
kan avyttras. 
 
 
Icke-radiologiska utsläpp till vatten 

13.13 Verksamheten kommer att medföra icke-radiologiska utsläpp av spillvatten, 
länshållningsvatten, lakvatten, dagvatten och släckvatten. Enligt 4 kap. 2 § 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska 
vattenmyndigheten fastställa kvalitetskrav för ytvatten så att tillståndet i 
ytvattenförekomster inte försämras och så att alla ytvattenförekomster, utom de som 
förklarats som konstgjorda eller kraftigt modifierade, senast 2015 uppnår god 
ytvattenstatus. Enligt 4 kap. 5 § i samma förordning ska motsvarande kvalitetskrav för 
grundvatten fastställas. Vissa undantagsmöjligheter från dessa krav finns i nämnda 
förordning, bl. a. vad gäller tidsfrister. Länsstyrelsen Västmanlands län 
(Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt) har beslutat om sådana 
föreskrifter i 19FS 2009:36. Av 6 kap. 7 § andra stycket 2 MB framgår att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av hur det ska undvikas att 
verksamheten medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB inte följs. 

Det framgår inte av underlaget vilka vattenförekomster som berörs av utsläpp från 
verksamheten, vilken kemiska och ekologisk status de har och vilka 
miljökvalitetsnormer som fastställts för dem. Detta gäller både för verksamheten i 
Oskarshamn och i Forsmark. Det är därför inte möjligt att utifrån det inlämnade 
underlaget avgöra om miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB följs eller vilka 
åtgärder som annars skulle behövas för att verksamheten ska kunna följa dem. 
Naturvårdsverket anser att SKB bör komplettera ansökan med information om 
innehållet och omhändertagandet av vattnet från verksamheten. Fullständiga 
beskrivningar av de olika vattnens innehåll, möjliga behandlingsmetoder, deras 
effektivitet och kostnader samt vattnens innehåll vid utsläpp till recipient bör inges. Det 
måste vara möjligt att utifrån underlaget bedöma vad som i detta sammanhang utgör 
bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § MB.  
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Svar: SKB kompletterar ansökan och MKB:n med en bedömning av konsekvenser för vattenmiljöer i 
förhållande till gällande MKN. Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 
5.1, Miljökvalitetsnormer för vatten och vattenhantering och bilaga K:5, Konsekvensbedömning för 
vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 
 
Ekonomisk säkerhet 

13.14 I 16 kap. 3 § MB anges att det vid bland annat tillståndsgivning får ställas krav på att 
den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för det 
avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten 
kan föranleda. Av bestämmelsen framgår att den som är skyldig att betala avgift eller 
ställa säkerhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) inte behöver ställa 
säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana avgifter och säkerheter. 

Av l § finansieringslagen framgår att syftet med lagen är att säkerställa finansiering av 
de allmänna skyldigheter som följer av 10-14 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet (kärntekniklagen). Av 10 § i kärntekniklagen framgår att den som har 
tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska svara bland annat för att de åtgärder vidtas 
som behövs för att på ett säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten 
uppkommet kärnavfall och att på ett säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka 
verksamheten inte längre ska bedrivas till dess att all verksamhet vid anläggningarna 
har upphört och allt kärnämne och kärnavfall placerats i ett slutförvar som slutligt 
förslutits. 

Undantaget i 16 kap. 3 § MB gäller endast sådana åtgärder som täcks av 
finansieringssystemet. Naturvårdsverket vill framhålla att det är viktigt att det i 
ansökan klargörs om det behövs säkerhet för andra kostnader än de som täcks av 
finansieringssystemet. Säkerhet måste finnas även för de åtgärder som är motiverade 
enbart av miljöskäl och inte av säkerhetsskäl. Det kan också noteras att det i 15 kap. 34 
§ MB finns ett särskilt krav på säkerhet för deponeringsverksamheter. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.5.1, Finansiering. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Naturvårdsverket enligt aktbilaga 271. 
 
271:1 Villkoren 
Naturvårdsverket anser att flera av de frågor som enligt SKB ska hanteras inom ramen för 
kontrollprogrammet är av sådan betydelse i målet att de bör bli föremål för villkorsreglering. 
Exempel på villkor som Naturvårdsverket anser att SKB bör komplettera med eller förtydliga 
skrivningarna kring: 

• Villkor för återinfiltering. Naturvårdsverket bedömer i enlighet med vad som anförts i 
det tidigare yttrandet att det behövs villkor gällande återinfiltreringen av vatten i 
våtmarker och gölar som kan beröras av grundvattensänkningar. Naturvårdsverket 
noterar att sådant förslag saknas i SKB:s förslag till villkor. Villkoren bör fastställa 
tydliga gränser för vilka avvikelser från normala vattenståndsvariationer som kan 
accepteras innan åtgärder måste vidtas. Villkoren bör spegla tillgänglig kunskap om när 
påverkan på den skyddade arten gulyxne kan uppstå. 

• Villkor för grundvattenbortledning vid slutförvarsanläggningen (villkor 8). Underlaget 
från yt- och grundvattenundersökningarna är en förutsättning för att kunna föreslå 
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villkor om när åtgärder behöver vidtas för att undvika avvikelser från normala 
vattenståndsvariationer. Naturvårdsverket vill framhålla att det är av stor vikt att 
prövningsmyndigheten genom tydliga villkor säkerställer att bolaget hålls ansvarigt för 
att vidta åtgärder för att undvika avvikelser från normala vattenståndsvariationer.  

• Villkor angående skötselplan (villkor 11). Naturvårdsverket anser att skötsel inom 
ramen för skötselplanen är att betrakta som kompensation för det intrång i allmänna 
intressen som verksamheten medför. Naturvårdsverket vill framhålla att det inte är 
skötselplanen i sig som utgör kompensation. Kompensationen utgörs av ambitionsnivån i 
de mål som ställs upp för skydd och skötsel av området och i förlängningen av de 
åtgärder som genomförs för att uppnå dessa mål. Naturvårdsverket anser att SKB bör 
föreslå villkor där mål för skydd och skötsel framgår. 

• Villkor för utsläpp av vatten (villkor 9). Naturvårdsverket anser att det utifrån befintligt 
underlag inte går att utesluta negativ påverkan i recipienten till följd av 
länshållningsvattnets kväveinnehåll. Naturvårdsverket anser att det saknas uppgifter i 
underlaget som redogör för förhållandet mellan förekomstformerna 
ammonium/ammoniak i länshållningsvattnet under anläggnings-/driftsfasen och vilka 
halter man kan förvänta sig av dessa ämnen, dels i själva länshållningsvattnet, dels i 
recipienten. Detta underlag är nödvändigt för att bedöma om det behövs ytterligare 
komplettering av villkor 9 angående kvävehalter avseende halter av kväve och dess 
förekomstformer. 

• Villkor om efterbehandling. Ansökan saknar förslag på villkor för återställning och 
efterbehandling av de anläggningar och schakt som ska anläggas. Naturvårdsverket 
anser att SKB ska komplettera med förslag på sådant villkor. 

 
Svar:.SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
271:2 Villkoren 
Naturvårdsverket vill betona att anläggande av dammar som ersätter befintliga gölars ekologiska 
funktion för gölgroda i området är ett villkor i Länsstyrelsen Uppsala läns beslut om artskyddsdispens 
(beslut den 18 juni 2013 (dnr 522-4440-11)). Beslutet har överklagats till Nacka tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen. Eftersom länsstyrelsens beslut är överklagat kan utgången i ärendet ändras och då kan 
förutsättningarna i detta mål förändras. Naturvårdsverket bedömer att målen har sådant samband att 
villkoren i de båda målen måste komplettera varandra. Behovet av villkor i detta mål är därför 
beroende av hur de slutliga villkoren utformas i målet gällande dispens från artskyddsförordningen. 
 
Svar: SKB avser att återkomma till remissinstansernas ställningstaganden avseende villkor och 
kontrollprogram när målet har kungjorts och SKB tagit del av det samlade remissutfallet i sak, se 
avsnitt 3.2 i kompletteringsyttrande II. 
 
SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:18, Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i 
Forsmark. Bilagan sammanfattar det underlag som lämnats in inom ramen för SKB:s ansökan om 
dispens enligt artskyddsförordningen. MKB:n kompletteras även med bilaga K:17, Åtgärder för 
bevarande och utveckling av naturvärden i Forsmark som omfattar bland annat en beskrivning av de 
åtgärder som specifikt riktar sig på områdets skyddade arter. Ytterligare samordning mellan 
prövningen av slutförvarssystemet och begäran av dispens från artskyddsförordningen är inte påkallad. 
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271:3 Artskyddet 
Naturvårdsverket vill framhålla vikten av att SKB i miljökonsekvensbeskrivningen visar att det finns 
åtgärder som fungerar eftersom det är avgörande får flera skyddade arter. Naturvårdsverket vill 
understryka behovet av att resultat och slutsatser från pilotförsöket presenteras så snart det är 
genomfört och utvärderat och att miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med alternativa 
lösningar om de planerade åtgärderna inte får förväntad effekt. 
 
Svar: SKB har inom ramen för arbetet med naturvårdsåtgärder aktivt sökt och samlat information om 
tidigare erfarenheter av åtgärder motsvarande de som planeras i Forsmark. Vidare har SKB så långt 
möjligt föreslagit åtgärder som är beprövade. SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:15, Pilotförsök 
med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark – Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser 
samt med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden i Forsmark. I bilaga 
K:15 redovisas det pilotförsök för infiltration av vatten runt en våtmark i Forsmark som genomfördes 
under sommaren 2013. Studien är viktig då det till skillnad från andra föreslagna naturvårdsåtgärder 
inte finns några erfarenheter av den typen av åtgärder. Studien visar rimligheten och effektiviteten av 
den föreslagna åtgärden för de rikkärr och gölar med höga naturvärden som riskerar att påverkas av en 
grundvattensänkning. I bilaga K:17 presenteras en sammanställning av planerade naturvårdsåtgärder i 
Forsmark och i avsnitt 5.2.4 redovisas en bedömning av åtgärdernas rimlighet och effektivitet. 
 
 
271:4 Artskyddet 
SKB uppger i (K:2, 5.2.2) att resultat från 2012 års inventeringar av gulyxne och gölgroda redovisas i 
Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark (SKB P-13-03). 
Naturvårdsverket anser att målet bör kompletteras med denna rapport och resultat från eventuella 
motsvarande inventeringar 2013. 
 
Svar: Resultat från 2012 års inventeringar redovisas i Inventering av gölgroda, större 
vattensalamander och gulyxne i Forsmark (SKB P-13-03) som biläggs denna komplettering (bilaga 
K:16). Resultat från 2013 års inventeringar är inte publicerade i skrivande stund. Tillsvidare avser 
SKB att inventera förekomst av gulyxne, gölgroda och större vattensalamander årligen. För varje år 
publiceras en rapport med resultat från inventeringarna. Dessa rapporter publiceras på SKB:s 
webbplats (www.skb.se) allteftersom de blir färdiga och godkända. Syftet med inventeringarna är att 
inför uppförande och drift av slutförvarsanläggningen ha en så bra bild som möjligt över förekomsten 
av dessa arter i området samt att kunna följa variationer i arternas förekomst med tiden. SKB bedömer 
att det inlämnade underlaget är tillräckligt för att frågor relaterade till dessa arter kan prövas inom 
ramen för det pågående målet.  
 
 
271:5 Artskyddet 
Naturvårdsverket efterfrågade i tidigare yttrande en analys av frågan om hur gulyxnepopulationen ska 
följas upp vid förändringar i grundvatten-nivån. En beskrivning av sådan uppföljning har ingivits till 
länsstyrelsen som underlag för ansökan om artskyddsdispens. Naturvårdsverket bedömer att 
underlaget är relevant i denna prövning och bör inges i detta mål i sin helhet eller i relevanta delar får 
att utgöra processmaterial i detta mål. Detsamma gäller övrigt underlag i artskyddsmålet som har 
betydelse för den nu aktuella tillståndsprövning av verksamheten som helhet. 
 
Svar: SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:18, Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i 
Forsmark. Bilagan sammanfattar det underlag som lämnats in inom ramen för SKB:s ansökan om 
dispens enligt artskyddsförordningen. MKB:n kompletteras även med bilaga K:16, Inventering av 
gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark 2012 som ger en god inblick i den 
pågående uppföljningen av skyddade arter i Forsmark däribland gulyxnepopulationen. 
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271:6 Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
Naturvårdsverket vill förtydliga att den prövning som är gjord i planärendet av 3 och 4 kap. MB inte är 
bindande i detta mål och bedömer att SKB ska föreslå åtgärder för att kompensera skadan på miljön 
och särskilt de utpekade riksintressena.  
 
Svar: Avseende områdets riksintressen vill SKB påpeka att det i MKB:n anges felaktigt att Forsmarks 
området berörs av riksintresset rörligt friluftsliv, se avsnitt 4.1 i bilaga, K:10,  
Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle (SKBdoc 1440053, ver 1.0). 
Skadan på riksintressen och framförallt riksintresset för naturvård har beaktats när naturvårdsåtgärder 
föreslagits. I bilaga K:17 Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden i Forsmark redovisas 
alla skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder som SKB föreslår och delvis börjat vidta. 
Vissa åtgärder, såsom skötselåtgärder i skogs- och våtmarksmiljöer, bedöms motverka den påverkan 
som den planerade verksamheten kan innebära för riksintresset för naturvård.  
 
 
271:7 Kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder 
Naturvårdsverket anser därför att det är av stor vikt att SKB kompletterar med underlag som, så långt 
som möjligt, beskriver vilka åtgärder som bolaget anser är kompensatoriska åtgärder och vilka som är 
skyddsåtgärder. 
 
Svar: SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark. I kapitel 5 i bilagan görs en uppdelning av kompensations- respektive 
skadeförebyggande åtgärder. Utgångspunkter och bedömningsgrunder för uppdelningen redovisas 
inledningsvis i kapitlet. Underlaget visar att vissa åtgärder är att betrakta som kompensationsåtgärder 
medan andra är att betrakta som skadeförebyggande åtgärder. Däremellan finns dock en gråzon där 
uppdelningen är beroende av åtgärdernas effektivitet. Sammantaget bedömer SKB att de åtgärder som 
föreslås och delvis börjat vidtas omfattar både kompensations- och skadeförebyggande åtgärder i en 
omfattning som ger goda förutsättningar för att bevara och utveckla områdets naturvärden. 
 
 
271:8 Skötselplan 
SKB anger i kompletteringen att en skötselplan kommer att tas fram och ger exempel på vad den 
kommer att innehålla. Eftersom skötselplanen är en del av kompensationen för de förluster av 
naturvärden som verksamheten innebär, anser Naturvårdsverket att underlaget är nödvändigt för att 
bedöma omfattningen av den kompensation SKB föreslår. 
 
Naturvårdsverket uppfattar att SKB:s intention är att skötselplanen både ska omfatta kompensation 
enligt villkoren för artskyddsdispensen och kompensation för skador på riksintresset för naturvård. 
Dessa åtgärder överlappar delvis varandra, men har olika utgångspunkter. Kompensation kopplad till 
dispens enligt artskyddsförordningen har som mål att hantera risken för påverkan på skyddade arters 
bevarandestatus, medan kompensation för påverkan på naturmiljön bör ha ett syfte som är bredare 
formulerat. Naturvårdsverket anser att det är lämpligt att målen i första hand utformas utifrån den 
kvarstående skada som förväntas på de naturvärden som ligger till grund för utpekande av riksintresset 
för naturvård. 
 
Naturvårdsverket vill peka på vikten av att de arealer och delområden som ska få en naturvårdsinriktad 
skötsel och skydd i kompensatoriskt syfte tydligt redovisas för att det ska vara möjligt att avgöra om 
kompensations–åtgärderna är tillräckliga. Därefter bör de åtgärder som behövs för att uppnå målen 
föreslås. 
 
En viktig del i en skötselplan är att den utformas så att målen och åtgärderna kan följas upp och att 
åtgärderna kan justeras för att optimera möjligheterna att nå målen, så kallad adaptiv skötsel. Tydligt 
formulerade mål som följs upp blir därmed en utgångspunkt för kvalitetssäkring av kompensationen. 
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SKB beskriver att den planerade uppföljningen ger uppgifter som används för att optimera 
skötselåtgärderna (R-10-17, s 65). För att bedöma om uppföljningen kan fungera som en 
kvalitetssäkring måste dock kopplingen till syfte och mål med skötselåtgärden framgå. 
 
Naturvårdsverket anser inte att det utifrån det nuvarande underlaget går att bedöma om det bör vara 
möjligt att delegera rätten att besluta om vilka åtgärder som ska utföras för att naturvårdsmålen i 
skötselplanen ska uppnås. Däremot bör det vara möjligt att delegera rätten att besluta om den närmare 
utformningen av sådana åtgärder. Naturvårdsverket anser därför att SKB ska komplettera med en 
skötselplan som redogör för syfte, mål och preliminära skötselåtgärder på respektive delområde. 
 
Svar: SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark. I underlaget beskrivs i detalj den planerade skötseln av SKB:s mark i 
Forsmark (se kapitel 4). Det omfattar beskrivningar av både principerna för skötseln och föreslagna 
skötselåtgärder för områdets olika naturtyper. SKB avser även att teckna ett naturvårdsavtal med 
Skogsstyrelsen för skötseln av SKB:s naturmark i Forsmark. Arbetet med naturvårdsavtalet pågår vid 
skrivande stund och SKB kommer att lämna in avtalet som en komplettering till ansökan när det är 
undertecknat. Vad gäller skötselplanen är SKB:s uppfattning att den är riktad till den personal som 
praktiskt ska genomföra skötselåtgärderna. SKB bestrider därför att komplettera med skötselplanen.  
 
 
271:9 Hantering och avsättning av massor 
Naturvårdsverket anser att SKB ska förtydliga vilka massor som det rör sig om, vilka 
föroreningshalter som finns i massorna, ge en fullständig beskrivning av områdena som ska fyllas igen 
och beskriva vilka alternativ till att fylla ut områdena som finns. 
 
Svar: SKB avser att fylla ut driftområdet med sprängstensmassor i enlighet med vad som beskrivs i 
bilaga K:4 avsnitt 7, Förtydligande och komplettering avseende utfyllnad för etablering av driftområde 
– Söderviken, som lämnades in som en komplettering till MMD i april 2013. Motiveringen till 
utfyllnaden återfinns i avsnitt 7.1 i bilaga K:4.  
 
Vad gäller de planerade utfyllnadsarbetena för etablering av driftområdet har bilaga K:5, 
Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle, kompletterats med bedömningar av konsekvenser för vattenmiljöer som utfyllnaden kan 
komma att innebära i form av förlust av livsmiljöer i Söderviken och vattenutsläpp i recipient (se 
avsnitt 5.2.1, avsnitt 5.2.2 samt avsnitt 6.1.3 i bilaga K:5).  
 
Utfyllnadsarbeten omfattar dels ett begränsat vattenområde på cirka 3 000 kvadratmeter i Söderviken, 
dels landområden och mindre sjöar/gölar på cirka 75 000 kvadratmeter. Vad gäller det avgränsade 
området i Söderviken har under hösten 2013 bottenvegetation inventerats vid den aktuella platsen. 
Inventeringen har även omfattat återbesök av ett referensområde i viken. Dessa inventeringar 
tillsammans med resultat från tidigare inventeringar av motsvarande miljöer i närområdet har sedan 
legat till grund för en komplettering av bedömningarna i bilaga K:5 (se avsnitt 3.2, avsnitt 6.1.3 samt 
avsnitt 6.5 i bilaga K:5). Slutsatsen är att den aktuella platsen har begränsade värden med gles 
vegetation och lågt artantal och därmed att den planerade utfyllnaden inte bedöms innebära några 
negativa konsekvenser av betydelse för djur- och växtlivet i havet. 
 
Utfyllnaden kan även innebära kväveutsläpp till närmaste recipient beroende på ursprung för det 
utfyllnadsmaterial som ska användas. Olika alternativ finns för de massor som kan bli aktuella för 
utfyllnaden, vilka beskrivs mer ingående i avsnitt 5.2.2 i bilaga K:5. I bilaga K:5 redovisas de 
förväntade utsläppen i samband med utfyllnaden. För den begränsade mängden bergmassor som 
behövs för utfyllnad i Söderviken (beräknat till 11 500 m3) antas bergmassor var rena från 
föroreningar. För utfyllnad av landområden och gölar behövs cirka 200 000 kubikmeter lösa 
bergmassor. Dessa massor antas kunna innehålla kväverester och därmed bidra till utsläpp av 
kväveföreningar till recipient (se avsnitt 5.2.2 och 6.1.3 i bilaga K:5).  
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271:11 Icke-radiologiska utsläpp till vatten 
Naturvårdsverket anser att det fortfarande finns otydligheter i underlaget som beskriver 
vattenhanteringen, bland annat vad som gäller avseende rening av länshållningsvattnen. 
SKB anger att halten ammonium i länshållningsvattnet bedöms vara toxisk för akvatiska organismer 
(K:5, s 26). Det saknas uppgifter om de halter av ammoniak som förekommer i länshållningsvattnet 
utifrån jämvikten mellan ammonium och ammoniak. Ammoniak är toxiskt vid lägre halter än 
ammonium, vilket framgår av bland annat nivåerna i förordningen (2001 :554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. På grund av detta anser Naturvårdsverket att 
underlaget behöver kompletteras med uppgifter om halterna av kväveföreningar specificerat avseende 
ammonium och ammoniak i vattnet för att det ska vara möjligt att bedöma effekterna i recipienten. Det 
behövs vidare en genomgång av hur pH och temperatur i såväl länshållningsvattnet som i recipienten 
påverkar halterna av ammonium och ammoniak i dessa vatten. Det är väsentligt att klarlägga 
temperaturen i vattnet där länshållningsvattnen släpps ut och om temperaturen kan vara påverkad av 
den värmemängd som kylvattnet från kärnkraftverket för med sig. Detta eftersom jämvikten mellan 
ammonium och ammoniak förskjuts mot mer ammoniak vid högre temperatur. Vidare är det oklart hur 
stor utspädning som sker i Söderviken vid de två tänkbara utsläppspunkter för länshållningsvattnet 
som anges, även om den anges som "stor". Naturvårdsverket anser därför att SKB ska förtydliga 
underlaget rörande utsläppsområde och utspädningseffekt. 
 
Svar:. En uppdaterad version av bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle bifogas. Bilagan har kompletterats med bland annat 
fördjupade bedömningar av utspädningseffekter för länshållningsvattnet. Dessa kompletteringar 
omfattar såväl bedömningar av utspädningseffekter i den direkta närheten av utsläppspunkten som 
bedömningar av kylvattenintagets roll för utspädning av länshållningsvattnets olika kvävefraktioner. 
Kompletteringen av bilaga K:5 omfattar även bedömningar av hur vattnets temperatur och pH 
påverkar fördelningen mellan länshållningsvattnets olika kvävefraktioner, ammonium och ammoniak. 
Denna information återfinns i avsnitten 5.2.1, 5.3.2 och 6.1.3. 
 
 
271:12 Ekonomisk säkerhet 
Naturvårdsverket anser inte att bolaget kompletterat med information som visar att samtliga kostnader 
för avhjälpande av miljöskada och andra återställningsåtgärder kan finansieras av kärnavfallsfonden. 
 
Svar: I kompletteringen i april 2013 (se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
avsnitt 10.5) redogjorde SKB för det finansieringssystem som säkerställer finansieringen av de 
allmänna skyldigheter som följer av 10–14 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Till 
redogörelsen kan följande tilläggas i anledning av det som Naturvårdsverket framfört. 
 
Enligt 3 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hantering av restprodukter från kärn-
teknisk verksamhet (finansieringsförordningen) ska reaktorinnehavarna i samråd vart tredje år upprätta 
en kostnadsberäkning och ge in den till SSM. Beräkningen ligger sedan till grund för SSM:s förslag 
till avgifter och säkerheter, se 2 §, 6 § och 20 § finansieringsförordningen. Regeringen beslutar om 
avgifter och säkerheter, 8 § och 20 § finansieringsförordningen. 
 
Innehållet i kostnadsberäkningen är avgörande för vad som täcks av de medel (för närvarande cirka 50 
miljarder kronor) som fonderats i kärnavfallsfonden och de säkerheter som ställts (för närvarande 
cirka 14 miljarder kronor) för det så kallade finansieringsbeloppet (2 § finansieringslagen). I 
underlaget för kostnadsberäkningen ingår för såväl Clink som slutförvaret bland annat kostnader för 
rivning och återställning av ovanmarksanläggningarna. Enligt SKB:s uppfattning ingår kostnader för 
avhjälpande av miljöskada och andra återställningsåtgärder därmed i kostnadsberäkningen. 
Följaktligen täcks sådana åtgärder av de medel som fonderas i kärnavfallsfonden. 
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Det bör även noteras att kostnadsberäkningen innefattar ett osäkerhetspåslag om 20–25 procent. Om 
det skulle visat sig att beräknat belopp för rivning och återställning är för lågt så kan det täckas av 
osäkerhetspåslaget. Vidare ställs säkerheter (drygt 8 miljarder kronor) för det så kallade 
kompletteringsbeloppet (se 2 § finansieringsförordningen). Dessa säkerheter ska täcka kostnader till 
följd av oplanerade händelser.  
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14 Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, 
MKG 

Aktbilaga 146 och 164. 
 
 
Allmänna frågeställningar 
 
Ansvaret för hanteringen och slutförvaringen av det använda kärnbränslet 

14.1 Sökanden är Svensk Kärnavfallshantering AB, SKB, som ägs av de kraftbolag som 
äger de svenska kärnkraftverken. Enligt kärntekniklagen ska den som har tillstånd till 
kärnteknisk verksamhet svara för att de åtgärder vidtas som behövs för att på ett 
säkert sätt hantera och slutförvara i verksamheten uppkommet kärnavfall eller däri 
uppkommet kärnämne som inte används på nytt. Ansvaret omfattar också att på ett 
säkert sätt avveckla och riva anläggningar i vilka verksamheten inte längre ska 
bedrivas till dess att all verksamhet vid anläggningarna har upphört och allt kärnämne 
och kärnavfall placeras i ett slutförvar som slutligt förslutits (KTL 10 §). Föreningarna 
menar att det i ansökan är oklart vilka ansvarsförhållanden som gäller i den juridiska 
prövningen mellan sökanden och de tillståndshavare som har ansvaret för 
slutförvaringen enligt kärntekniklagen. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden klargör de juridiska 
ansvarsförhållandena som gäller för sökande, tillståndshavare, och de som har ansvar 
för slutförvar enligt kärntekniklagen (kraftbolagen) samt även dem emellan. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.5, Finansiering och 
ansvar. 
 
 
Avsaknad av komplett underlag för prövningen enligt miljöbalken 

14.2 Föreningarna har uppmärksammat att sökanden har ingett olika underlag till ansökan 
om tillstånd hos mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Till 
domstolen är det inlämnade underlaget väsentligen begränsat. Föreningarna menar att 
det är viktigt att allt förekommande underlag som kan ha effekter på miljöprövningen 
ska finnas med i prövningen enligt miljöbalken. Det råder skillnader vad gäller 
möjligheten till deltagande för allmänheten i prövningarna varför det är särskilt viktigt 
att underlaget vid prövningen enligt miljöbalken blir så komplett som möjligt. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden lämnar in allt det underlag 
som har och kommer att föras in i prövningen enligt kärntekniklagen till mark- och 
miljödomstolen. 

Svar: Se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 2.2, En parallell och delvis 
överlappande prövning. 
 
 
Strukturen på ansökan och kopplingar mellan miljökonsekvensbeskrivningen och bilagor 

14.3 Föreningarna menar att strukturen på ansökan behöver korrigeras. Sökanden har i 
ansökans toppdokuments struktur placerat miljökonsekvensbeskrivningen på samma 
nivå som ett antal andra bilagor, t.ex. säkerhetsanalysen SR-Site, platsvalsbilagan och 
metodvalsbilagan. Dessa dokument bör i stället vara kopplade till och föras in som 
bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen så att sambandet mellan 
miljökonsekvensutredningen, miljösäkerhet och alternativredovisningar blir tydlig. 
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Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden strukturerar om ansökan 
så att de bilagor, bland annat säkerhetsanalysen SR-Site, platsvalsbilagan och 
metodvalsbilagan, som nu ligger under toppdokumentet tydligt kopplas till och förs in 
som bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen. 

Svar: SKB anser att miljökonsekvensbeskrivningen innehåller samtliga uppgifter som enligt 
miljöbalken ska finnas med. Som ett exempel kan anges att plats- och metodval redovisas även i 
miljökonsekvensbeskrivningen i en utsträckning som SKB har funnit lämplig. Bilagan om metodval 
innehåller en bakgrundsbeskrivning av hur SKB har gått till väga för att komma fram till ett beslut om 
den verksamhet som ska bli föremål för tillståndsprövning enligt miljöbalken och kärntekniklagen. 
Metodvalen i sig ska inte konsekvensbedömas inom ramen för tillståndsprövningarna. Det samma 
gäller för övriga angivna bilagor till ansökan. 
 
 
Slutförvarsprojektets ekonomi 

14.4 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden ska redovisa hur 
finansiering kan säkerställas och hur slutförvarsprojektet ska finansieras om det finns 
brist på medel i finansieringssystemet. Sökanden måste även redovisa fördelningen av 
det ekonomiska ansvaret mellan sökanden och de företag som innehar drifttillstånd för 
kärnkraftsreaktorerna. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.5, Finansiering och 
ansvar. 
 
 
Möjligheten att andra länders kärnavfall slutförvaras i Sverige eller att svenskt avfall exporteras 

14.5 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökande utför en kompletterande 
utredning för att belysa de rättsliga förändringar som kan tänkas följa av rimliga 
utvecklingsscenarier avseende teknologi och energipolitik utifrån den ovan beskrivna 
frågeställningen, samt hur dessa kan påverka säkerheten och lämpligheten i den av 
sökanden föreslagna slutförvarsmetoden.  

Svar: SKB:s ansökan ska prövas enligt den lagstiftning som gäller vid prövningstillfället. Det finns 
inte någon anledning att försöka utreda och belysa tänkbara framtida rättsliga förändringar. 
 
De rättsliga grunderna för hantering av använt kärnbränsle i enlighet med Euratomavtalet är väl 
utredda och finns redovisade i Nationellt ansvar för använt kärnbränsle i en utvidgad europeisk union? 
(SKB R-07-11). EU har sedan dess utfärdat det så kallade avfallsdirektivet (2011/70/Euratom) i vilket 
det nationella ansvaret tydliggörs och det fastslås att radioaktivt avfall ska slutförvaras i den 
medlemsstat i vilket det genererades. Använt kärnbränsle som placerats i slutförvar utgör enligt 
kärntekniklagen radioaktivt avfall.  
 
 
Sökandens framförda syn på förutsättningarna för utformningen av slutförvaret 

14.6 Ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle är ett projekt som har ett stort 
allmänintresse för lång tid framöver. Projektet påverkar tusentals generationer och 
skadlig miljöpåverkan kan ske hundratusentals år in i framtiden. 

Sökanden ger i miljökonsekvensbeskrivningen sin bild av vad ändamålet med 
slutförvarsprojektet är utgående ifrån en genomgång av nationell lagstiftning och det 
som har etablerats som principer av internationella kärnkraftsorgan. Sökanden anger 
dessa som "krav och utgångspunkter" för slutförvarsprojektet Sökanden anger att 
målet har varit att skapa ett slutförvarssystem i enlighet med denna 
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ändamålsbeskrivning. 

Föreningarna uppfattar sökandens ändamålsbeskrivning som en framställning av 
förutsättningarna för utformningen av slutförvarssystemet. Föreningarna anser att det 
särskilt finns två frågeställningar i sökandens hantering av dessa förutsättningar som 
behöver utvecklas. 

För det första anger sökanden att säkerheten ska vila på flerfaldiga barriärer. 
Barriärbegreppet är viktigt för den långsiktiga miljösäkerheten därför måste 
barriärerna vara robusta, gärna bygga på naturliga system och vara oberoende av 
varandra. Sökanden argumenterar i ansökan för att den alternativa utformningen av 
geologisk deponering djupa borrhål inte uppfyller kravet på multipla barriärer. 
Föreningarna anser att sökanden måste genomföra en ny analys av både hur KBS-
metoden och den alternativa utformningen djupa borrhål uppfyller krav på multipla 
barriärer. En sådan analys ska även innehålla en analys av vilka barriärer som är 
robusta, som bygger på naturliga system och/eller oberoende av varandra. 

För det andra analyserar sökanden i ansökan inte återtagbarhet som samhälleligt mål. 
Skälet till att det är viktigt att en sådan analys genomförs är att det finns en inbyggd 
intressekonflikt när det gäller återtagbarhet. Föreningarna menar att sökanden måste 
se till att den målkonflikten blir tydlig i ansökan. Återtagbarhet kan vara bra, och en 
stor poäng görs ibland av att återtagbarhet är viktigt. I Frankrike är exempelvis 
återtagbarhet ett krav för det planerade slutförvarssystemet. Huvudskälen till att 
återtagbarhet ibland anges som en god egenskap är att det plutonium som finns i det 
använda kärnbränslet kan vara en resurs som mänskligheten vill använda i framtiden. 
Andra positiva aspekter är att det går att ångra sig och byta slutförvarsmetod om 
något bättre dyker upp, och att det kan vara möjligt att reparera ett slutförvar eller ta 
upp avfallet ur ett slutförvar om det visar sig att säkerheten blir sämre än tidigare 
antagits. 

Det finns även risker med återtagbarhet. En betydande nackdel är att det finns en risk 
att det plutonium som finns i slutförvaret tas upp och används som råvara till 
kärnvapen. Detta problem gör att det krävs långsiktig övervakning av ett slutförvar 
där möjlighet för återtagbarhet finns. Dessutom innebär återtagbarhet att det är 
lättare att göra avsiktliga intrång i slutförvaret som kan ge skada på människa och 
miljö. 

När det gäller återtagbarhet är det dessutom viktigt att skilja på återtagbarhet under 
drift och nära efter tillslutning och återtagbarhet på lång sikt. På längre sikt avtar de 
fördelar med återtagbarhet som nämnts ovan men nackdelarna består. 
Kärnvapenspridningsriskerna blir snarare större med tiden eftersom strålningen från 
det använda kärnbränslet minskar. Efter i storleksordningen tusen år kan bränslet 
hanteras med enklare skyddsutrustning när det tas upp och när plutoniumet till 
vapnen tas fram ur avfallet. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden i ansökan förbättrar 
underlaget i ovan nämnda hänseenden och fördjupar diskussionen av 
förutsättningarna och måluppfyllelse för slutförvarssystemet vad gäller multipla 
barriärer och återtagbarhet. 

Svar: KBS-3-konceptet bygger på flerbarriärprincipen. Kapslarna, bentoniten och berget samverkar 
till att ge ett effektivare skydd tillsammans än bara summan av varje barriär för sig. Berget skärmar all 
direktstrålning bortom ett par meter från kapslarna. Det ger också en kemiskt, fysikaliskt och 
mekaniskt långsiktigt stabil miljö för de tillverkade barriärerna. Bentoniten förhindrar att strömmande 
vatten når kapslarna och dessa korroderar i praktiken inte i den miljö som skapas av berget och 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 143 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

bentoniten. Eftersom KBS-3- konceptet innebär ett byggt bergförvar, kan man för varje kapselposition 
noga kontrollera de ingående barriärernas egenskaper. Detta garanteras av spårbarhet och möjligheten 
till kvalitetskontroll i varje led. Denna möjlighet finns inte alls på samma sätt för konceptet djupa 
borrhål, som innebär att kapslar förs ned från markytan genom de borrade hålen till flera kilometers 
djup. Möjlighet saknas att inspektera bergets detaljerade egenskaper kring kapslarna liksom att 
upptäcka eventuellt tillkommande skador på kapslarna under den flera kilometer långa deponerings-
proceduren. Det innebär att man knappast – med de krav på verifiering som ställs – kan tillgodogöra 
sig någon barriäreffekt av kapslarna i det konceptet, som därför bygger enbart på tilltro till att berget i 
sig med sina olika egenskaper ger det erforderliga skyddet. I den bemärkelsen är konceptet snarast ett 
enbarriärskoncept.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avnitt 3.4, Återtag och avsnitt och 
avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
 
 
Generell avsaknad av allsidig och öppen redovisning av vetenskapligt och annat 
underlag 

14.7 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden lämnar ut samtliga de 
rapporter m.m. som sökanden har tillgång till som beskriver vetenskapliga resultat 
från sökandens slutförvarsarbete. Föreningarna rekommenderar att sökanden gör 
detta genom att göra de forskningsdokumentationssystem som sökanden har allmänt 
tillgängliga.  

Svar: SKB redovisar i ansökan de rapporter med mera som utgör underlag och referenser till 
beskrivningar av den planerade verksamheten och till analyserna av säkerheten under drift och på lång 
sikt liksom av miljökonsekvenserna. SKB finner det naturligt att anteckningar, dokumentutkast, 
rapporter med mera – som till exempel inte genomgått kvalitetsgranskning – betraktas som internt 
arbetsmaterial. Granskningsmyndigheterna har alltid möjlighet att, om de så finner befogat, begära in 
ytterligare underlag från SKB.  
 
 
KBS-metoden 
 
Frågeställningar som rör bentonitbufferten 

14.8 Föreningarna anser att sökanden i ansökan inte redovisar ett objektivt och allsidigt 
underlag för att bentonitbufferten i berget i Forsmark kommer att nå idealtillståndet. 
Det saknas en beskrivning av hur leran kommer att svälla som kan kopplas till 
experimentella resultat för det aktuella berget. De storskaliga långtidsförsök som 
genomförts i Äspölaboratoriet rör en helt annan berggrund med mycket mer 
grundvatten i berget. 

Föreningarna menar att en beskrivning bland annat måste visa hur leran sväller vid en 
ojämn tillförsel av vatten över rum och tid, hur leran påverkas av den koppar som 
växer in i leran från kopparkorrosion, hur leran påverkas av värme och strålning och 
hur alla dessa faktorer påverkar mikrobiologin i leran. Allt detta måste göras för de 
förutsättningar som finns i berget i Forsmark. Dessutom måste de experiment som 
behöver göras utföras öppet och på ett från sökandens påverkan oberoende sätt. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar ett underlag för 
att bentonitbufferten i berget i Forsmark kommer att nå idealtillståndet. 
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Svar: SKB vill påpeka att termen "idealtillstånd" för barriärerna (bufferten) inte används av SKB. 
Säkerhetsanalysen baseras på de egenskaper leran har vid deponeringen. I säkerhetsanalysen beräknas 
sedan hur leran i deponeringstunnlar och buffert med tiden kommer att nå ett vattenmättat tillstånd.  
 
All lera i deponeringshål och buffert kommer med tiden att vattenmättas, eftersom förvaret ligger 
under grundvattennivån. Det är därför inte meningsfullt att ställa upp några kriterier för vatten-
mättnaden.  
 
Tiden för att nå vattenmättnad kan dock variera kraftigt, se vidare redovisningen i avsnitt 10.3.8 i SR-
Site, Mättnad av buffert och återfyllning. Tiden det tar att nå vattenmättnad är inte av vikt för den 
långsiktiga säkerheten.  
 
Det finns direkta krav på slutförvarsmiljön som är direkt kopplade till lerbarriärens långsiktiga 
funktion. Dessa krav kopplar bland annat till högsta och lägsta salthalt, högsta och lägsta temperatur 
samt inflödet till deponeringshålen under den första fasen efter förslutning. I många fall är det dock 
svårt att ställa krav på enskilda parametrar för att avgöra förvarets långsiktiga funktion. Grundvatten-
flödet runt ett deponeringshål styr till exempel hur mycket korrodanter som kan transporteras fram till 
hålet, men korrosionen på kapseln är också en funktion av buffertens egenskaper och koncentrationen 
av korrodanter i vattnet. Därför krävs en integrerad analys baserad på platsdata för att avgöra förvarets 
funktion. 
 
SKB vill också framföra att så gott som alla studier som genomförts angående bentonitbufferten i 
SKB:s forskningsprogram, har haft inriktningen att resultaten ska vara tillämpbara på alla tänkbara 
slutförvarsmiljöer. Redovisningen av vattenupptag och svällning i THM modelling of buffer, backfill 
and other system components – Critical processes and scenarios (SKB TR-10-11), som är referens i 
SR-Site, täcker ett större spann av vatteninflöden än vad som förväntas i Forsmark. Hur leran påverkas 
av temperatur och strålning finns beskrivet i SR-Site och Processrapport buffert (SKB TR-10-47, 
Buffer, backfill and closure process report for the safety assessment SR-Site), också den en referens i 
SR-Site.  
 
 
Syrgasfrihet i slutförvaret 

14.9 En viktig frågeställning för att kunna avgöra vilka kopparkorrosionsprocesser som kan 
verka i slutförvarsmiljön är att få klarhet i när syrgasfrihet inträder i 
deponeringshålens/lerbuffertens och deponeringstunnlarnas olika delar. Frågan är 
även viktig för att förstå den mikrobiologiska utvecklingen i slutförvarets olika delar 
eftersom mikrobiologin skiljer sig vid och utan närvaro av syrgas. 

Föreningarna anser att sökanden har en alltför bristfällig kunskap i denna fråga med 
tanke på dess relevans för hur slutförvaret kan påverkas och för tolkningen av de 
resultat som finns från kopparkorrosionsstudier i en slutförvarsliknande miljö. Utan 
en sådan kunskap i alla försök som rör slutförvaret går det inte att entydigt förklara 
resultaten. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar ett underlag för 
när syrgasfrihet inträder i deponeringshålens, lerbuffertens och deponeringstunnlarnas 
olika delar. 

Svar: SKB vill framföra att syreförbrukningen i bentonitbufferten och deponeringstunnlarna i förvaret 
är viktig i första hand för att gränssätta hur mycket syre som kan nå kapslarna. Detta finns beskrivet i 
Corrosion calculations report for the safety assessment SR-Site (SKB TR-10-66), avsnitt 5.2.2. För de 
långa tiderna i förvaret kommer miljön att vara syrgasfri och de mikrobiella processer som är viktigast 
är sulfatreducerande mikrober. Hanteringen av detta i SR-Site finns beskrivet i TR-10-66, avsnitt 
5.3.2. När övergången sker, det vill säga när syret förbrukats är mindre intressant när dessa 
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pessimistiska ansatser används i säkerhetsanalysen. 
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparkorrosion ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. I prövningen av detta underlag har SKB även 
lämnat kompletterande detalljerad information till SSM. 
 
 
Bristande kunskap om kopparkorrosionsprocesser i syrgasfritt vatten 

14.10 Redan i mitten av 1980-talet uppmärksammades sökanden på att det kan finnas 
processer som gör att koppar kan korrodera i vatten även utan närvaro av syrgas. 
Sökanden avfärdade då att det kunde vara så och gör det fortfarande trots att mer och 
mer övertygande forskning, både experimentell och teoretisk, visar att processerna 
existerar. Föreningarna anser att denna fråga måste utredas mycket noggrant eftersom 
processen och kopplingar till andra processer kan förklara de höga 
korrosionshastigheter som experimentellt uppmätts i olika sammanhang men som av 
sökanden bortförklarats som orsakade av syrgas som på olika sätt funnits i försöket. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag som 
visar huruvida koppar kan korrodera i en syrgasfri miljö, inklusive de processer som 
det för närvarande finns en vetenskaplig kontrovers kring. 

Svar: En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparkorrosion ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 
kompletterande detaljerad information till SSM. Ytterligare underlag tas fram i såväl teoretiska som 
experimentella studier, bland annat det pågående projektet vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 
 
 
Förångning av vatten efter deponering av kopparkapslarna 

14.11 Efter deponering av kopparkapslarna kommer vatten som kommer i kontakt med 
kapslarna att förångas. Föreningarna menar att sökanden i ansökan inte redovisar hur 
denna process kommer att ske och framförallt hur vattnet kommer att kondensera på 
kapseln. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar ett underlag för 
hur förångning av vatten kommer att kunna ske efter deponering av kapslarna och hur 
vattnet kondenserar. 

Svar: Cyklisk förångning och ångtransport i bufferten finns inkluderad i den hydromekaniska och den 
geokemiska beskrivningen av buffertens utveckling. Detta beskrivs i avsnitten 10.3.8, Mättnad av 
buffert och återfyllning och 10.3.10, Buffertens och återfyllningens kemiska utveckling, i SR-Site. 
 
 
Påverkan på koppar och lera p.g.a. salter vid förångning av grundvatten 

14.12 När grundvatten förångas i hålrummet mellan koppar och lera i deponeringshålet blir 
det kvar salter. Dessa salter kan både anrikas på ytan till lerbufferten och utskiljas på 
kopparytan. Korrosionshastigheter är normalt höga då varma metaller belagda med 
salt exponeras i en miljö med hög fuktighet. Föreningarna menar att sökanden inte 
redovisar ett objektivt och allsidigt underlag över hur saltanrikning i lerbufferten eller 
saltutskiljning på kopparytan kan påverka de bägge barriärerna. 
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Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar ett underlag för 
hur lerbuffertens och kopparkapselns yta påverkas av salter vid förångning av 
grundvatten. 

Svar: SKB vill påpeka att utfällning av salter på kopparytan inte leder till en ökad korrosion, vilket 
finns beskrivet i avsnitt 3.5.7 i Fuel and canister process report for the safety assessment SR-Site (SKB 
TR-10-46). Experimentella resultat visar på utfällning av salter, men de ökar inte risken för lokal 
korrosion på grund av att de inte bildar passiverande skikt (sulfater och karbonater) eller att de främjar 
allmänkorrosion (klorider). Allmänkorrosionen kommer dock ändå att vara försumbar, eftersom 
bentoniten ger porvattnet ett så pass högt pH-värde. 
 
Utfällning av salter, framförallt kalciumsulfat, i bufferten under den uppvärmda perioden hanteras i 
avsnitt 10.3.10 i SR-Site, Buffertens och återfyllningens kemiska utveckling. Slutsatsen är att det blir 
utfällningar, men mängderna blir små och salterna löses upp efter full vattenmättnad. De anses inte ha 
någon nämnvärd påverkan på buffertens funktion.  
 
 
Korrosion av kopparkapseln p. g. a. förhöjd salthalt i grundvatten som blir kvar vid förångning av 
grundvatten 

14.13 Det grundvatten som blir kvar i vätskefas vid förångning/avdunstning av vatten får en 
förhöjd salthalt. Ett sådant grundvatten i kontakt med en kopparyta kan orsaka höga 
korrosionshastigheter. Föreningarna menar att sökanden inte redovisar ett objektivt 
och allsidigt underlag över hur förhöjd salthalt i grundvatten orsakad av i förångning 
kan ge korrosion av kopparytan.  

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar ett underlag för 
hur förhöjd salthalt i grundvatten orsakad av i förångning kan ge korrosion av 
kopparytan. 

Svar: SKB vill påpeka att den totala mängd salt som kan finnas i ett deponeringshål, innan hålet är 
mättat, är summan av det salt som ursprungligen finns i buffertmaterialet (låg) och det salt som 
kommer in med grundvattnet under uppmättnadsperioden. Tomvolymen i ett deponeringshål är cirka 
1,7 kubikmeter och med en saltkoncentration på 0,95 viktsprocent i grundvattnet ger detta en 
totalmängd av cirka 16 kilo i ett helt deponeringshål, vilket kan jämföras med att varje deponeringshål 
kommer att innehålla cirka 20 000 kg buffert. Den termiska gradienten kommer mycket riktigt att 
anrika saltet nära kapseln, men den totala mängden är fortfarande liten.  
 
 
Behov av realistiska försök i laboratorium av hur koppar och lera beter sig i en simulerad 
slutförvarsmiljö 

14.14 När sökanden på 1970-talet studerade lämpligheten av att använda titan som 
kapselmaterial så genomfördes försök i en simulerad slutförvarsmiljö för att studera 
titanets egenskaper. När sedan koppar i stället valdes som kapselmaterial gjordes det 
utan att några liknande försök utfördes, åtminstone inga som redovisats. Avsaknaden 
av försök på koppar och lera i laboratorium i en slutförvarsliknande miljö anser 
föreningarna är slående. Det finns inte ett enda försök som visar att 
korrosionshastigheten minskar till nanometernivå i en slutförvarsliknande miljö annat 
än i små, helt slutna system, som saknar relevans som en representation av 
slutförvarsmiljön. Det har gjorts några försök i andra länder, men resultaten har varit 
svårtolkade, mycket därför det är oklart om försöken varit syrgasfria eller ej eller vad 
det egentligen är som mätts med de elektroder som använts. Dessutom har försöken 
ofta varit tidsmässigt väldigt korta. 
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Möjligheten att kontrollera om försöket är syrgasfritt eller inte kan vara enklare i ett 
laboratorium än i försök som genomförs i Äspölaboratoriet. Det är dock viktigt att 
försök som genomförs får en sådan volym eller utformning att de inte kan anses som 
slutna, d.v.s. att experimentet tillåter eventuell väteproduktion i försöket att avlägsnas 
från kopparytan. Det är även viktigt att försöken får löpa över en längre tid. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden genomför realistiska 
laboratorieförsök av hur koppar och lera beter sig i en simulerad slutförvarsmiljö.  

Svar: Laboratorieförsök i en simulerad slutförvarsmiljö kan ge intressant information om processer, 
medan studier med mer renodlade experiment har större möjlighet att ge den nödvändiga mekanistiska 
förståelsen för processerna. Även mer långvariga laboratorieexperiment ger resultat som måste 
extrapoleras om de ska användas i säkerhetsanalysen.  
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparkorrosion ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 
kompletterande detaljerad information till SSM. 
 
 
Behov av ett realistiskt försök i Äspö-laboratoriet av hur koppar och lera beter sig i en reell 
slutförvarsmiljö 

14.15 MiniCan-försöket i Äspölaboratoriet undersöker egentligen i första hand vad som 
händer med gjutjärnsinsatsen om det blir ett hål i kopparkapseln. Samtidigt görs dock 
mätningar som kan svara på hur koppar beter sig i närvaro av lera i en 
slutförvarsmiljö som blir syrgasfri. Problemet är att sökanden inte har ett fokus på att 
studera denna fråga och det därför är möjligt att tolka resultaten lite olika.  

Hösten 2011 togs ett försökspaket upp i MiniCan-försöket vilket nu analyseras. Detta 
gör det möjligt att använda denna försöksplats för ett försök som endast fokuseras på 
att studera hur koppar i lera beter sig i en slutförvarsmiljö som blir syrgasfri, inklusive 
hur snabbt syrgasfrihet inträder och med vilka mekanismer. Föreningarna anser att ett 
sådant försök, som måste få ta den tid det tar för att få objektiva, allsidiga och 
oberoende resultat, måste genomföras och utvärderas innan ansökan är komplett nog 
för att prövas. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden genomför ett försök i Äspö-
laboratoriet som fokuserar på hur koppar i lera beter sig i en syrgasfri 
slutförvarsmiljö.  

Svar: SKB anser att försök i Äspölaboratoriet i en miljö som liknar slutförvarsmiljön kan ge intressant 
information om processer, men att studier med mer renodlade experiment har större möjlighet att ge 
den mekanistiska förståelse som är nödvändig för att få en adekvat hantering av processerna ifråga i 
analysen av långsiktig säkerhet. Dessutom ger även mer långvariga experiment i Äspölaboratoriet 
resultat som måste extrapoleras om de ska användas i säkerhetsanalysen. Det vetenskapliga värdet av 
ett försök av det efterfrågade slaget blir därmed begränsat och skulle enligt SKB:s bedömning inte ge 
något avgörande bidrag till bedömningen av slutförvarets långsiktiga säkerhet. SKB menar därför att 
det inte är rimligt att tillmötesgå detta kompletteringskrav. 
 
 
Behov av att ta upp och analysera försökspaketet LOT S2 i Äspö-laboratoriet innan ansökan kan 
prövas 

14.16 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar upp och analyserar 
försökspaketet LOT S2 i Äspö-laboratoriet. 
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Svar: Avsikten med LOT var inte att studera kopparkorrosion och försöket är inte optimalt för de 
undersökningar som eftersöks. Anledningarna till att upptaget av LOT S2 har senarelagts är: 
 

1. Huvudsyftet med LOT är att studera förändringar i bentoniten. Det var svårt att dra slutsatser i 
den frågan från A2, eftersom lite hade hänt. Det ansågs därför att det vore bättre med en 
längre driftstid för S2. 

 
2. Analys- och rapporteringsinsatsen för ett enskilt LOT-paket var avsevärt större än vad som 

antogs när den ursprungliga tidplanen för LOT-projektet togs fram. Detta är ett tungt skäl till 
den mycket långsamma rapporteringen från LOT A2. Upptaget av ett nytt paket kräver bättre 
planering och mer resurser. 

 
3. LOT har kompletterats med projekt ABM (alternativa buffertmaterial). Detta projekt har 

fördelar när det gäller undersökning av buffertens egenskaper. Den förhöjda temperaturen i 
ABM jämfört med LOT S-försöken gör att eventuella reaktioner kommer att ske snabbare. 
ABM innehåller också en mängd olika material, vilket gör det möjligt att se om olika 
bentoniter har olika egenskaper. (Enligt punkt 1 så behöver dessutom LOT S2 mer tid för att 
nå sin fulla potential). 

 
 
Behov av ytterligare kunskap av hur koppar och lera påverkas av strålning i en slutförvarsmiljö 

14.17 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram kunskap om hur 
koppar korroderar i en strålningsmiljö. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav även att det tas fram ett underlag som 
baseras på internationella erfarenheter av hur koppar beter sig i en strålningsmiljö.  

Svar: Strålningens inverkan på korrosion på koppar finns beskrivet i kapitel 7 i An update of the state-
of-the-art report on the corrosion of copper under expected conditions in a deep geologic repository 
(SKB TR-10-67), som inlämnats som en del av ansökan enligt kärntekniklagen. Analysen där tar stöd i 
experimentella data och visar på mycket små effekter vid de doshastigheter (dosrater) som är aktuella 
på kapselytan. Experimentella data från helt andra tillämpningar är inte säkert tillämpbara i förvars-
miljön. SKB bedriver fortsatt en studie vid KTH på strålningens inverkan på kopparkorrosion, men 
även i denna har strålnivåerna varit högre än i förvaret och det finns därför en osäkerhet i 
tillämpbarheten. 
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparkorrosion ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 
kompletterande detaljerad information till SSM. 
 
 
Spänningskorrosion i koppar 

14.18 Föreningarna har uppmärksammat att det kommit fram forskningsresultat som visar 
att det finns en risk för att spänningskorrosion kan orsakas i koppar vid närvaro av 
svavel. Sökanden håller enligt uppgift på med egna studier av frågan och dessa måste 
slutföras och redovisas öppet för att ge ett underlag i frågan. Föreningarna menar att 
det även krävs en ny analys av möjligheten att andra ämnen orsakar 
spänningskorrosion. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag för 
hur spänningskorrosion kan ske i koppar vid närvaro av svavel. 
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Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag för 
vilka andra ämnen som skulle kunna orsaka spänningskorrosion. ) 

Svar: De studier som pågått i SKB:s regi planeras att publiceras. SKB avser att ta fram ytterligare 
underlag för spänningskorrosion i sulfidlösning. Andra ämnen som kan orsaka spänningskorrosion på 
koppar (nitrit, acetat och ammonium; i mer oxiderande miljö) finns redovisat i SR-Site, sammanställt i 
avsnitt 3.5.5 i Fuel and canister process report for the safety assessment SR-Site (SKB TR-10-46). 
Slutsatsen var att de nödvändiga betingelserna, om de alls uppstår, bara kan förekomma under en kort 
tid i förvaret (under perioden med oxiderande förhållanden).  
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparkorrosion ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 
kompletterande detaljerad information till SSM. 
 
 
Försprödning av koppar av svavel och väte 

14.19 Föreningarna menar att sökandens kunskap om hur svavel och väte kan orsaka 
försprödning av kopparkapseln är helt otillräcklig. Sökanden måste utföra försök som 
visar på hur svavel och väte påverkar koppar. Sökanden måste på ett vetenskapligt sätt 
följa upp de forskningsresultat som visar att svavel kan ge försprödning av koppar. 
Föreningarna anser att eftersom väteutveckling verkar vara ett resultat av 
kopparkorrosion i en syrgasfri miljö måste sökanden undersöka hur detta påverkar 
kopparkapselns sprödhet om kapseln elektrokemiskt laddas med väte. 

Föreningarna har uppfattat att forskningsresultat från Finland visar att det kan bildas 
stora mängder kopparoxider i koppar vid friktionssvetsning av lock och botten till 
kapselns cylindriska del. Det är välkänt att höga halter av kopparoxider i metallisk 
koppar befrämjar uppkomst av vätesjuka. Denna fråga måste sökanden utreda 
ytterligare. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag för 
hur svavel och väte kan orsaka försprödning av koppar. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag för 
hur bildandet av kopparoxider vid friktionssvetsning kan påverka kapselns 
beständighet.  

Svar: Att ämnena väte, syre, svavel och fosfor inverkar på kopparns mekaniska egenskaper är känt 
sedan tidigare, vilket också lett till krav på tillåtna halter i kopparn av dessa ämnen, bland annat för att 
undvika så kallad vätesjuka. Inverkan av dessa ämnen studeras fortsatt i flera pågående både 
experimentella och teoretiska studier. 
 
Angående oxider i svetsen så pågår utvecklingsarbete med svetsmetoden för att minska 
oxidförekomsten. Svetsmaterialets egenskaper och eventuella skillnader mot grundmaterialet kommer 
att utvärderas i den uppdatering av analysen av kapseln som görs till PSAR, som ska godkännas av 
SSM innan slutförvarsanläggningen får börja byggas. 
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparmaterialet ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 
kompletterande detaljerad information till SSM. 
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Kombinationen av olika korrosions- och försprödningsmekanismer på koppar 

14.20 I den mån sökanden hanterar olika korrosions och försprödningsmekanismer för 
koppar så görs detta var och en för sig. Föreningarna menar att sökanden även måste 
visa hur de olika processerna kan påverka varandra och vilka kumulativa effekter som 
kan uppstå. På så sätt kan resultat av experimentella försök förstås bättre. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden ger en beskrivning av hur 
olika korrosionsprocesser och försprödningsprocesser kan påverka varandra och vilka 
kumulativa effekter som kan uppstå. 

Svar: En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparmaterialet ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Inverkan på kopparmaterialet och dess 
egenskaper av de olika ämnen som finns i utgångsmaterialet och hur denna inverkan kan ändras med 
tiden genom olika processer, studeras i flera pågående både experimentella och teoretiska studier. 
Detta ger möjlighet att beskriva eventuella kombinationseffekter och kumulativa effekter. 
 
 
Bristande kunskap om krypduktilitet för koppar 

14.21 Föreningarna har uppmärksammat att det finns en vetenskaplig kontrovers om hur 
stor den s.k. krypduktiliteten är för den koppar som ska användas i slutförvaret. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag som 
beskriver krypduktiliteten för koppar i slutförvarsmiljön. 

Svar: En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparmaterialet ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Omfattande studier av kryp i koppar har 
genomförts, vilket finns sammanställt i Survey of creep properties of copper intended for nuclear 
waste disposal (SKB TR-09-32). Arbete med att inkludera korngränsglidning (vilket är vad den 
”vetenskapliga kontroversen” handlar om) i modellen som beskriver krypduktiliteten pågår. 
 
 
Bristande kunskap om vätetransport genom lera 

14.22 Föreningarna har uppmärksammat att en viktig parameter för att kunna bedöma hur 
stor påverkan som kopparkorrosionsprocesser som avger väte har och hur snabbt väte 
kan transporteras genom bentonitlera. Frågan är viktig eftersom vätetransport genom 
en tät lera kan påverka hastigheten av syrgasfri kopparkorrosion. Sökanden baserar 
sina siffror på transporthastigheten på teoretiska beräkningar. Föreningarna anser att 
sökanden måste utföra experiment för att bekräfta de antaganden som görs. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag som 
visar hur väte transporteras genom bentonitlera. 

Svar: Frågan handlar om hur vätgas transporteras med diffusion genom vattenmättad bentonit. 
Diffusion i vattenmättad bentonit är grundligt experimentellt och teoretiskt studerad av bland annat 
SKB, eftersom det är en viktig transportprocess för analysen av slutförvarets långsiktiga säkerhet. 
Kunskapen om processen finns sammanfattad i den så kallade Processrapporten för buffert, 
återfyllning och förslutning TR-10-47, som ingår i underlaget till ansökan enligt kärntekniklagen. 
Resultaten är tillämpliga också för diffusion av löst vätgas, där tillförlitliga data finns i den 
vetenskapliga litteraturen, se vidare avsnitten 4.1 och 5.4 i TR-10-66, som också ingår i SKB:s 
underlag till ansökan enligt kärntekniklagen.  
 
 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 151 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

Risken för korrosion från läckströmmar från undervattenskablar med elöverföring med likström 

14.23 Under arbetet med platsundersökningen i Forsmark har det år 2005 uppmärksammats 
att det finns läckströmmar i berget orsakade av likströmshögspänningsledningen 
Fennoscan som går från Forsmark till Finland. Läckströmmarna har orsakat 
omfattande korrosion i rostfritt stål vid exponeringstider på bara 10 dagar. 
Föreningarna menar att sökanden måste ge en objektiv och allsidig beskrivning av hur 
dessa läckströmmar kan påverka kopparkapslarna i slutförvaret genom att det blir 
ytterligare en källa till korrosionsproblem. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att det inom kompletteringsfasen görs 
utredningar av läckströmsförhållanden i berggrunden i Forsmark och hur 
läckströmmar kan påverka kopparkapslarna och därmed säkerheten av slutförvaret.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.5, Läckströmmar. 
 
 
Behov av scenarier med konsekvensbeskrivningar av läckage innan l 000 år har gått 

14.24 Efter att ha tagit del av det nuvarande ansökansunderlaget och presenterat det behov 
av kompletteringar som behövs anser föreningarna att det finns en risk att slutförvaret 
kan drabbas av omfattande läckage redan inom l 000 år. Föreningarna anser att det 
som ett underlag för prövningen av ansökan ska finnas en beskrivning utifrån olika 
scenarier, med konsekvensanalyser, av vad som händer om t.ex. en viss del av 
kopparkapslarna, säg 25 %, böljar läcka innan 500 år har gått och alla kapslarna 
läcker efter l 000 år. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram scenarier, med 
konsekvensanalyser, som beskriver vad som händer om en viss del av kopparkapslarna 
läcker inom l 000 års-perspektivet.  

Svar: Två scenarier av det efterfrågade slaget finns redovisade som hypotetiska "what if"-beräkningar 
i SR-Site, avsnitt 13.7.3, Ytterligare fall som illustrerar barriärfunktioner. Dels ett fall där alla kapslar 
tänks ha en genomgående pinnhålsskada direkt vid deponering, dels ett fall där alla kapslar och alla 
insatser tänks ha en stor genomgående skada; fallen B respektive C. Fallen diskuteras på cirka en sida 
vardera i avsnittet. Fallet C illustreras i figur 13-62 och båda finns med i de sammanfattande figurerna 
13-67 och 13-68. Av dessa redovisningar framgår till exempel att det helt hypotetiska fallet då 
samtliga kapslar tänks ha en stor, genomgående skada redan vid deponeringen (fall C) ger maximala 
doser för de mest utsatta individerna, som ligger under doserna från den naturliga bakgrunds-
strålningen. 
 
 
KBS-metodens miljösäkerhet på lång sikt (100 000-årsperspektivet) 
 
Behov av ytterligare analys av permafrostdjupet under en istid 

14.25 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett nytt underlag 
om riskerna för att permafrost kan tränga ner i slutförvaret under en istidscykel och 
en bedömning av vad effekterna skulle bli. 

Svar: I det fall alla osäkerheter adderas på det sätt som mest gynnar permafrosttillväxt blev slutsatsen i 
SR-Site att frysning av vatten på förvarsdjup kan uteslutas under de första cirka 100 000 åren, men 
inte helt uteslutas för kommande glaciala cykler (avsnitt 12.3, Buffertfrysning). I tillägg till detta var 
slutsatsen i SR-Site, baserat på omfattande känslighetsstudier och diskussion av relevanta 
vetenskapliga artiklar (se referenser, avsnitt 12.3), att det är en mycket stor marginal till frysning av 
buffertleran runt kapslarna (vilken har ett fryskriterium på minus 4 ºC). 
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Granskaren av denna fråga (professor Saarnisto) beaktar inte att det i scenariot med buffertfrysning i 
SR-Site, på ett pessimistiskt sätt valdes att använda fallet där alla osäkerheter vid permafrost-
simuleringarna adderades och analyserades. Detta gör att det permafrostdjup som granskaren 
diskuterar är cirka 200 meter grundare än det maximala frysdjup på cirka 420 meter som rapporterades 
och analyserades i SR-Site (avsnitt 12.3, Buffertfrysning) samt avsnitt 5.5.3, Severe permafrost case i 
Climate and climate-related issues for the safety assessment SR-Site, (SKB TR-10-49).  
 
I tillägg till detta visas det i SR-Site vad effekten av frysning av en eroderad buffert skulle bli, om 
frysning skulle ske trots att detta uteslutits med god marginal. Resultaten visar att de tryck som skulle 
uppstå vid frysning är lägre än de tryck som kapseln tål (avsnitt 12.3.3 i SR-Site samt i TR-10-49, 
Appendix 3), samt att att bufferten skulle återfå sina egenskaper när den tinar efter frysning.  
  
  
Risker för linsens hållbarhet under en istid 

14.26 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att det inom kompletteringsfasen görs 
analyser av risken att slutförvaret utgör en brottanvisning i slutförvarslinsen under en 
istid. 

Svar: Frågan om förvaret som svaghetsplan har utretts av SKB (Assessment of a KBS-3 nuclear waste 
repository as a plane of weakness, SKB R-10-36) med slutsatsen att förvaret inte med realistiskt 
antagna laster kan utgöra något hot mot linsens mekaniska integritet. 
 
 
Bristande kunskap om grundvattenströmning på djupet under istidscykel 

14.27 Föreningarna menar att det saknas kunskap om hur grundvatten strömmar under en 
istid, speciellt på större djup, under l 000 m. Brist på denna kunskap påverkar olika 
typer av modelleringar, bland annat modeller för hur grundvatten av olika samman-
sättningar kan påverka slutförvaret under en istid, modeller av storregional 
grundvattenströmning och möjligheten att en inlandslokalisering kan ge en högre 
miljösäkerhet även under en istid, och modeller för hur grundvattenförskjutningar kan 
påverka den alternativa metoden djupa borrhål under en istid. 

Föreningarna har anlitat professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstads universitet för att ta 
fram ett underlag om grundvattnets strömning och sammansättning på djupet. 
Uppdraget var i första hand kopplat till kunskapsläget för den alternativa metoden 
djupa borrhål, men professor Åhäll konstaterar i det underlag han överlämnat att 
sökanden inte har objektiv och allsidig kunskap om grundvattnet på djupet. 
Underlaget bifogas som bilaga 4. 

Föreningarna konstaterar att det finns brister i kunskapen om grundvatten-
förhållanden på djupet under en istid och anser att sådan kunskap måste tas fram som 
underlag för olika modelleringar. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att kunskap om grundvatten-
förhållanden på djupet under en istid tas fram som underlag för och att det mot denna 
bakgrund utförs modelleringar.  

Svar: SKB kan informera om att data av denna typ (det vill säga grundvattenförhållanden på djupet 
under glaciala förhållanden) för närvarande samlas in i det pågående internationella samarbets-
projektet på Grönland (Greenland Analogue Project, GAP) med syfte att öka kunskapen om 
hydrogeologi och hydrogeokemi under glaciala förhållanden. Vidare kan nämnas att ett doktorand-
projekt har påbörjats på Stockholms Universitet med syfte att applicera erfarenheterna från GAP på 
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Forsmark (och i Finland). Vid kommande säkerhetsanalyser kommer denna nya kunskap att 
appliceras. Vetenskapliga data kommer således att integreras löpande framöver (av vetenskaps-
samhället i stort och av SKB i synnerhet), det vill säga förnyade analyser (som ligger till grund för 
förnyade prövningar) blir sannolikt bättre och alltmer tillförlitliga. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, ansnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
  
 
Storleken på jordbävningar som kan förekomma under en istid 

14.28 Föreningarna har i samrådet uppfattat att det finns en kontrovers om hur stora 
jordbävningar som kan äga rum under en istid och hur dessa kan påverka slutförvaret 
Föreningarna anser att det behöver göras objektiva, allsidiga och oberoende 
utredningar av frågan. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att det utförs utredningar av hur stora 
jordbävningar som kan äga rum under en istid och hur dessa kan påverka slutförvaret.  

Svar: En ”objektiv, allsidig och oberoende” utredning kan sägas ha utförts inom ramen för det så 
kallade ”expert elicitation projektet” (Hora and Jensen, 2005)23 i vilket ett antal internationella och 
nationella experter deltog. Resultatet av denna utredning jämte oberoende referenser (till exempel 
Fenton med flera, 200624) användes som indata för SR-Site. 
 
Alternativa istidsscenarier 

14.29 Sökanden har använt ett istidsscenario i säkerhetsanalysen som antar att nästa istid 
kommer att se ut som förra istiden, den s.k. Weichselistiden som omfattar de senaste 
120 000 åren men bara 20 000 år tidigare var det en betydligt kraftigare istid, 
Saaleisen. Föreningarna menar att sökanden måste genomföra säkerhetsanalyser med 
ett istidscenario som skulle kunna ge en kraftigare påverkan på slutförvaret. 

Föreningarna anser dessutom att sökanden måste genomföra oberoende utredningar 
av hur en global uppvärmning kan förändra förekomsten och intensiteten av framtida 
istider, inklusive möjligheten att uppvärmningen triggar en mycket tidigare istid än 
som annars antas. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden även genomför 
säkerhetsanalyser med ett istidscenario som skulle kunna ge en kraftigare påverkan på 
slutförvaret. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att det genomförs utredningar av hur en 
global uppvärmning kan förändra förekomsten och intensiteten av framtida istider, 
inklusive möjligheten att uppvärmningen triggar en mycket tidigare istid än vad som 
annars antas. 

Svar: SKB vill förtydliga att huvudangreppssättet för klimatfrågor i SR-Site är att, precis som föreslås, 
inkludera även andra fall av framtida utveckling än fallet med en upprepning av förhållanden 
rekonstruerade för den senaste glaciala cykeln. Sex olika fall av tänkbara framtida klimatutvecklingar 
beskrivs och analyseras, inklusive det efterfrågade fallet med en tjockare inlandsis som under Saale-
glaciationen.  
                                                      
23 Hora S och Jensen M, 2005. Expert panel elicitation of seismicity following glaciation in Sweden. SSI Rapport 2005:20, 
SSI - Statens strålskyddsinstitut (Swedish Radiation Protection Authority) Stockholm Sweden Sweden. 
24 Fenton C, Adams J och Halchuk S, 2006. Seismic hazards assessment for radioactive waste disposal sites in regions of low 
seismic activity. Geotechnical and Geological Engineering, 24, pp 579-592. 
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De oberoende utredningar som efterfrågas av tänkbara utvecklingar under global uppvärmning 
(inklusive eventuell regional nedkylning av Skandinavien) utgörs av de vetenskapliga publikationer 
som refereras och används för att beskrivna SR-Sites klimatfall Global warming och Extended global 
warming. 
 
Analys av istidsscenario med kraftigare påverkan på förvaret görs i i) fallet med maximal istjocklek 
under de senaste två miljoner åren (Saale), samt ii) i fallet Extended ice sheet duration. 
 
Allt detta framgår tydligt i huvudrapporten för SR-Site (se speciellt avsnitt 12.1.3 med figur 12-2 och 
avsnitt 10.4 med figur 10-94. Se även till exempel avsnitt 6.2.4, 10.1.1 och 10.3.2). En mer detaljerad 
redogörelse finns i SKB TR-10-49, Climate and climate-related issues for the safety assessment SR-
Site (se speciellt avsnitt 1.2.3 med figur 1-3, avsnitt 4.1, hela kapitel 5, samt avsnitt 5.6 med figur 5-
36). 
 
 
Jämförelse av det använda kärnbränslet med naturligt uran 

14.30 I miljökonsekvensbeskrivningen skriver sökanden att efter l 00 000 år har 
radioaktiviteten (i det använda kärnbränslet) avtagit så mycket att den nått samma 
nivå som i den mängd naturligt uran som bränslet framställdes av (s 36). I 
sammanfattningen av säkerhetsanalysen SR-Site presenteras en figur på sidan 15 i den 
engelska versionen och sidan 17 i den svenska som ska visa detta. Föreningarna anser 
att resonemanget och figurtexten är vilseledande. Sökanden jämför farligheten av 
använt kärnbränsle med motsvarande mängd naturligt uran. Föreningarna anser att 
en sådan jämförelse i så fall ska göras med motsvarande mängd uranmalm som finns i 
svensk berggrund. På så sätt ges en förståelse för hur farligt avfallet i slutförvaret är i 
relation till det mest strålande naturliga berget i Sverige vad gäller t ex radon. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden jämför farligheten av 
använt kärnbränsle över tiden med motsvarande mängd uranmalm i svensk berggrund 
i stället för mängd naturlig uran. 

Svar: Avsikten med de åberopade figurerna är inte att göra den jämförelse som efterfrågas och SKB 
tog därför inte fram underlag för att göra en sådan jämförelse i ansökan. Allmänt kan dock följande 
sägas: Den naturliga bakgrundsstrålningen i Sverige ger i medeltal en dos om cirka en millisievert 
(mSv) per år och en stor andel av bakgrundsstrålningen kommer från berggrunden. ”Det mest 
strålande naturliga berget” ger rimligen en betydligt högre dos än en millisievert per år. SSM:s 
riskkriterium svarar mot cirka en procent av bakgrundsstrålningen. Den pessimistiskt beräknade 
strålningsrisken för slutförvaret ligger med marginal under detta kriterium. Därför blir strålningsrisken 
förknippad med exponeringen från slutförvaret betydligt lägre än den för ett uranmalmsrikt berg.  
 
 
Alternativa utformningar och nollalternativet 
 
Generella kommentarer avseende alternativredovisningen 

14.31 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden ska behandla metoden 
djupa borrhål som en alternativ utformning av slutförvaret och att detta tydligt ska 
framgå i ansökan med underlag genom att såväl djupa borrhål som KBS-metoden ska 
benämnas alternativa utformningar av geologisk deponering. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
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14.32 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att ansökan kompletteras och att 
alternativa utformningar, särskilt den alternativa utformningen djupa borrhål, utreds i 
den omfattning som behövs för att på ett objektivt och allsidigt sätt kunna presenteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen och att det därmed blir möjligt att göra en utvärdering 
av olika alternativa utformningar jämfört med den sökta. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
 

14.33 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag med 
scenarier för framtida energitillförsel på svensk, europeisk och global nivå. Avsikten är 
att dessa ska kunna användas i värderingen av hur olika alternativa utformningar att 
lösa syftet kan fungera i olika scenarier. 

Svar: SKB vill i första hand hänvisa till kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 
2.2, En parallell och delvis överlappande prövning, om vad som ingår i ansökan och bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.1, Framtida energisystem, ny kärnkraft.  
 
Därutöver kan framhållas att SKB:s ansökningar om ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle 
och kärnavfall endast avser befintligt använt bränsle och det använda bränsle som uppkommer vid 
drift av de tio kärnkraftverk som i dag har driftstillstånd. SKB bedömer i enlighet med vad som 
redovisas i ansökningarna, att KBS-3-systemet är det mest ändamålsenliga sättet att omhänderta det 
använda bränsle ansökan avser. Utredning av olika scenarier för energitillförsel och det lämpligaste 
sättet att omhänderta det använda kärnbränsle som eventuellt kan komma att produceras vid olika 
scenarier, faller utanför ramen för det som ska prövas i samband med denna ansökan. 
 
SKB:s ansökan syftar till att uppfylla kravet, enligt kärntekniklagen, på slutförvaring av det använda 
kärnbränslet från det nu existerande svenska kärnkraftprogrammet. SKB anser inte att det är befogat 
att i en ansökan baserad på ett tydligt och väldefinierat behov, föra in hypotetiska resonemang om 
framtidens energiförsörjning i Sverige eller internationellt. SKB konstaterar att vid en tidigare 
stängning av de befintliga verken än den som ansökan baseras på, kan det planerade systemets 
kapacitet anpassas till de mängder bränsle det blir frågan om. Vid en ytterligare förlängd drift, det vill 
säga något större mängder bränsle än som nu anges i ansökan, kan med största sannolikhet systemet 
anpassas genom förlängda drifttider och utbyggnad av flera deponeringstunnlar på den valda platsen. 
Om helt nya reaktorer byggs, utsträcks användningen av kärnkraft i vårt land och tillhörande 
kärnbränslehantering så långt in i framtiden att det kommer att kunna innebära behov av nya 
anläggningar för hantering, eventuell behandling och slutförvaring av avfallet. Detta behov – och i vad 
mån nu planerade anläggningar kan användas eller byggas ut – kommer då att redovisas i kommande 
Fud-program och så småningom i nya ansökningar.  
 
 
14.34 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden mer utförligt redovisar 

slutförvaring i lerlager som en alternativ utformning för geologisk deponering samt en 
bedömning av möjligheten att använda metoden i södra Sverige. 

Svar: SKB vill i första hand hänvisa till yrkandena i toppdokumentet till ansökan om vad som ingår i 
ansökan. Därutöver kan konstateras att den största delen av Sverige består av urberg och därmed har 
valet av slutförvarslösning, det vill säga geologisk deponering i berggrunden, bedömts vara den i 
Sverige – ur geologisk förutsättning – lämpligaste lösningen. SKB anser inte att slutförvaring i lerlager 
utgör en alternativ utformning till den sökta metoden, KBS-3.  
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Bristande redovisning av metoden djupa borrhål som alternativ utformning av 
geologisk deponering 
 
Behov av ett allsidigt och objektivt underlag för metoden djupa borrhål 

14.35 För att kunna jämföra de bägge alternativa utformningarna av slutförvaring med 
geologisk deponering, d.v.s. KBS-metoden och metoden djupa borrhål, måste det 
föreligga ett allsidigt och objektivt underlag för metoden djupa borrhål. Underlaget för 
att jämföra de två metoderna måste bygga på den senaste kunskapen inom området. 
Föreningarna menar att det är viktigt att sökanden använder den bästa expertis som 
finns inom området för att ta fram detta underlag. Ansökan måste sedan i relevanta 
delar omarbetas och ta hänsyn till ett nytt underlag. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett allsidigt 
underlag för den alternativa utformningen djupa borrhål. Föreningarna ställer som 
kompletteringskrav att ansökan sedan omarbetas för att ta hänsyn till ett sådant 
underlag.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
 
 
Behov av nytt underlag med en bedömning av kostnaden för att genomföra metoden djupa borrhål 

14.36 En avgörande fråga avseende slutförvaret är den långsiktiga säkerheten och hur det 
går att undvika att ge belastningar på framtida generationer. För att kunna jämföra de 
bägge alternativa utformningarna KBS-metoden och metoden djupa borrhål är det 
även viktigt att förstå vilken kostnad de bägge alternativen skulle medföra vid 
genomförande. Den kostnadsberäkning som sökanden har angett i ansökan är varken 
objektiv eller baserad på bästa tillgängliga kunskap. Sökanden behöver ta fram en ny 
kostnadsberäkning. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram en ny 
kostnadsberäkning för att genomföra metoden djupa borrhål. 

Svar: SKB:s bedömning är att konceptet djupa borrhål har så stora principiella svagheter att 
framtagande av kostnader inte är motiverad.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
  
 
Behov av ett förbättrat underlag för nollalternativet  

14.37 Föreningarna menar att det finns brister i sökandens beskrivning av det s.k. 
nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen, d.v.s. beskrivningen av 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 
ändringen inte genomförs. Sökanden anser att nollalternativet endast innebär att det 
använda kärnbränslet ligger kvar i våtförvaring i mellanlagret Clab och att det bränsle 
som fortsättningsvis tas ut ur reaktorerna placeras där. Sökanden gör bedömningen att 
det använda kärnbränslet på ett säkert sätt kan ligga länge i Clab och att kapaciteten 
för Clab är tillräcklig under en längre tid framöver. 

Föreningarna anser att det inte är klargjort att det bästa som kan ske om slutförvaret 
inte blir av är att bränslet ligger kvar i Clab. Erfarenheterna från Fukushima visar att 
det kan finnas säkerhetsproblem när använt kärnbränsle lagras i vattenbassänger, 
såsom är fallet i Clab. Mellanlagret är i behov av en fungerande aktiv kylning och det 
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finns scenarier där det skulle kunna bli problem som skulle kunna orsaka ett haveri. 

De senaste tjugo åren har tekniker för torrförvaring av använt kärnbränsle utvecklats. 
Tekniken används nu i stor skala för mellanlagring av använt kärnbränsle runt om i 
världen. Det använda kärnbränslet stoppas i särskilda behållare som kyls passivt av 
den luftcirkulation som blir runt behållaren. Det använda kärnbränslet kan inte 
upphettas så att det blir risk för utsläpp av radioaktiva ämnen. Till skillnad från 
bränsle i våtförvar. 

Föreningarna menar att torrförvaring av använt kärnbränsle är bästa möjliga teknik 
idag. Sökanden bör därför i beskrivningen av nollalternativet redovisa hur en övergång 
till torrförvaring kan ske. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att andra och säkrare tekniska lösningar 
för mellanlagring av använt kärnbränsle undersöks. Sökanden bör i sin redovisning av 
nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen beskriva hur en övergång till 
torrförvaring för mellanlagring kan ske. 

Svar: Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, beslutade EU:s ministerråd att alla EU-länder 
skulle genomföra så kallade stresstester. I stresstesten för Clab ingick bland annat bortfall av kylning 
och bortfall av yttre nät. SSM har redovisat en analys av stresstesterna (Delredovisning. Uppföljning 
av erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima. SSM2011-2052-2.). Vad gäller Clab skriver SSM 
bland annat att: 
 
SSM bedömer att Clab är robust och klarar att motstå de händelser anläggningen är designad för. 
Förloppen på Clab är relativt långsamma, vilket ger organisationen rådrum för att vidta motåtgärder. 
Om flera händelser inträffar samtidigt som anläggningen befinner sig i ett ogynnsamt driftläge och 
motåtgärder inte är verksamma, kan däremot mindre utsläpp av radioaktivitet inte uteslutas. 
Resultatet av stresstesterna visar möjligheter att ytterligare stärka anläggningens motståndskraft mot, 
och förutsättningar för att ta omhand haverier. 
 
Det finns således av säkerhetsskäl inget motiv till att övergå till torr mellanlagring. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
 
Brist på kunskap om grundvatteninnehållet och flöden på djupet 

14.38 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden genomför ett 
forskningsprogram för att ta fram kunskap om grundvattenförhållandena på djupet. 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att den kunskap som tas fram sedan 
används för att uppdatera ansökan där det behövs enligt ovan förda resonemang.  

Svar: SKB anser att resultat av erforderliga undersökningar och analyser om detta, redovisas i 
ansökan och ser inget behov av ett särskilt forskningsprogram för att uppdatera den ansökan som nu är 
inlämnad.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, Lokalisering. 
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Lokaliseringsprocessen och redovisning av alternativa platser 
 
Avsaknad av kriterier för platsvalet kopplad till den långsiktiga funktionen av de konstgjorda 
barriärerna av lera och koppar 

14.39 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden inom kompletteringsfasen 
redovisar tydliga kriterier kopplade till berg, grundvattenströmning och -
sammansättning för att de konstgjorda barriärerna av koppar och lera ska uppnå 
idealtillståndet. Detta krav kopplar till kraven i avsnitt 2.5.2. om KBS-metodens 
miljösäkerhet på kort sikt (l 000-årsperspektivet), på att sökanden ska ta fram kunskap 
om hur koppar och bentonitlera beter sig i slutförvarsmiljön. 
Lokaliseringsbedömningen måste sedan göras utifrån dessa kriterier. 

Svar: SKB vill påpeka att termen "idealtillstånd" för barriärerna (bufferten) inte används av SKB. 
Säkerhetsanalysen baseras på de egenskaper leran har vid deponeringen. I säkerhetsanalysen beräknas 
sedan hur leran i deponeringstunnlar och buffert med tiden kommer att nå ett vattenmättat tillstånd.  
 
Enligt de integrerade analyser som gjorts i säkerhetsanalysen SR-Site ger bergets egenskaper i 
Forsmark fullgoda förutsättningar för att bentonitlera och kapslar ska fungera som avsett. De 
långsiktiga funktionerna bedöms också vara bättre vid Forsmark än vid den alternativa platsen 
Laxemar.  
 

14.40 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar hur lokalisering i 
en deformationszon (tektonisk skjuvzon) är förenlig med kriterier för en lämplig 
lokalisering av ett slutförvar och om det funnits tidiga kriterier som angav att en sådan 
lokalisering borde undvikas. 

Svar: Det relevanta i detta sammanhang är hur och under vilka omständigheter, sådana 
deformationszoner kan påverka undermarkskonstruktioner. Effekten av skalv på kapselns integritet 
beror på en mängd faktorer där samspelet mellan avståndet till skalvzonen, skalvzonens storlek, 
sprickornas storlek och geometri samt, inte minst, förvarsutformningen är avgörande.  
 
SKB:s analyser (Fälth med flera, 200725, 200826, 201027) visar att ett respektavstånd av cirka 100 
meter är tillräckligt för att i Forsmark säkerställa kapselns integritet, förutsatt att magnituden på 
skalvet inte överstiger 7-7,5, för vilket krävs mycket större sprickzoner än de som detekterats inom 
förvarsvolymen och att kapslarna inte genomskärs av stora sprickor. Det finns i dagsläget inte några 
vetenskapliga arbeten som visar att zonerna som omger linsen (som Singö-, Eckarfjärds- och 
Forsmarkszonen) har reaktiverats, eller kommer att reaktiveras, i samband med en glaciation. Likväl 
utesluter SKB inte denna möjlighet, men har samtidigt med stöd i beräkningar kommit fram till 
slutsatsen att avståndet till dessa zoner är tillräckligt stort för att kapselns integritet ska kunna bevaras. 
 
Den så kallade tektoniska linsen i Forsmark har utsatts för ett mycket stort antal glaciationer och 
mäktiga sedimenttäcken. Trots detta visar de omfattande platsundersökningarna att linsen påverkats 
mycket litet. SKB anser därför det rimligt att anta att nästa glaciation inte kommer att påverka linsen 
på något radikalt annorlunda sätt än Weichsel. 
 
 

                                                      
25 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2007. Seismically Induced Shear Displacements in Repository Host Rock Fractures. 
9th Canadian conference on Earthquake Engineering. Ottawa, Canada. 
26 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2008. Seismically induced slip on rock fractures – expanded study with particular 
account of large earthquakes. 42nd U.S. Rock Mechanics Symposium. San Fransisco 2008. 
27 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2010. Effects of large earthquakes on a KBS-3 repository. Evaluation of modelling 
results and their implications for layout and design. SKB TR-08-11, Svensk Kärnbränslehantering AB. 
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Avsaknad av komplett säkerhetsanalys för både Forsmark och Laxemar 

14.41 Till ansökan bifogas endast utförlig säkerhetsanalys för Forsmark och inte för 
Laxemar. För att kunna göra en oberoende analys av valet av plats måste det finnas en 
fullständig säkerhetsanalys både för Forsmark och Laxemar. En ny säkerhetsanalys 
för Laxemar måste, liksom en reviderad säkerhetsanalys för Forsmark, ta hänsyn till 
all ny kunskap som tas fram i kompletteringsfasen. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden inom kompletteringsfasen 
gör en fullständig säkerhetsanalysför både Forsmark och Laxemar där all den 
tillkommande kunskap som tas fram i kompletteringsfasen utgör grund för analysen. 
När detta är klart kan de två analyserna användas som en del av underlaget för att 
bedöma platsvalet. 

Svar: Underlaget till ansökan innehåller en ingående analys av faktorer av betydelse för säkerheten 
efter förslutning, se Comparative analysis of safety related site characteristics (SKB TR-10-54). Den 
innehåller de analyser som behövs för att göra en säkerhetsanalytisk jämförelse mellan platserna och 
den visar på att Forsmark har betydande säkerhetsmässiga fördelar. Det är således inte motiverat att 
komplettera analyserna av Laxemar till en fullständig säkerhetsanalys på samma sätt som SR-Site för 
Forsmark. Säkerhetsanalysen för Forsmark har gjorts med målsättningen att visa kravuppfyllelse enligt 
SSM:s föreskrifter. Något motsvarande behov finns inte för Laxemar då SKB inte avser att bygga 
något förvar där. 
 
 
Behov av en ny och oberoende bedömning av betydelsen av en inlandslokalisering för den 
långsiktiga miljösäkerheten (längre genombrottstider vid läckage) 

14.42 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden inom kompletteringsfasen 
tar fram en ny analys av frågan om storregional grundvattenströmnings rollför 
långsiktig miljösäkerhet, både för östra Småland och Norduppland. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, underrubrik 
Lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra inlandslägen. 
 
 
Behov av mer kunskap om salthalten i grundvattnet på djupet vid en inlandslokalisering och 
möjligheten att placera ett slutförvar djupare och mer miljösäkert 

14.43 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden inom kompletteringsfasen 
tar fram studier av hur ett djupare placerad slutförvar (500-1 000 m) vid en 
lokalisering inåt landet skulle påverka den långsiktiga miljösäkerheten, särskilt i 
relation till salthalter. Den fördjupade kunskap om grundvattenförhållanden på djupet 
som krävs i avsnitt 2.7. ska utgöra en del av underlaget och studien ska även visa hur 
en istid kan påverka den långsiktiga miljösäkerheten vid en djupare placering.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, underrubrik 
Lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra inlandslägen. 
 
 
Frågan om Forsmark ligger i en aktiv större deformationszon/geotektonisk skjuvzon 

14.44 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att det inom kompletteringsfasen görs 
undersökningar med GPS-system eller annan utrustning för att undersöka om den 
geotektoniska skjuvzon som går genom Forsmarksområdet är aktiv eller ej. 
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Svar: Mätningar med GPS har utförts (Gustafson and Ljungberg, 201028) under 2005–2009. Metoden 
som användes är emellertid behäftad med stora osäkerheter och inga säkra slutsatser om rörelser över 
linsen kan dras. Emellertid har undersökningar pågått kontinuerligt genom mätning av 
mikroseismicitet (Se till exempel Bödvarsson, 201129). Vidare undersöktes eventuella rörelser med 
dInSAR (Dehls, 200630) med slutsatsen att zonerna som omger linsen i nuläget är inaktiva. Eventuella 
rörelser är aseismiska och ligger storleksmässigt under detektionsgränsen för metoderna som använts. 
SKB kan således inte utesluta att zonerna är aktiva. En utredning pågår därför med syftet att identifiera 
en tillförlitlig metod för långtidsmonitering av rörelser inom linsen och längs dess gränszoner. 
  
 
Frågan om lämpligheten av en kustnära lokalisering med tanke på risken för korrosion från 
läckströmmar från undervattenskablar med elöverföring med likström 

14.45 Under arbetet med platsundersökningar har det uppmärksammats att det finns 
läckströmmar i Forsmarksberget orsakade av likströmshögspänningsledningen 
Fennoscan som går från Forsmark till Finland. Frågan om korrosion orsakad av 
läckströmmar och påverkan på slutförvarets säkerhet tas upp i avsnitt 2.5.2.16. 
Problemet med läckströmmar från undervattenskablar är också en fråga om val av 
plats, både om det visar sig att Forsmark är särskilt utsatt för problemet och mer 
allmänt eftersom det finns undervattenskablar som alltid kan utgöra en risk vid en 
kustnära lokalisering. Föreningarna anser att frågan är värt en oberoende utredning. 

Enligt uppgift planeras dessutom en ny likströmskabel mellan Gotland och 
Oskarshamns kärnkraftverk. Det är även viktigt att förstå hur läckströmmar från den 
kabeln kan påverka mellanlagringen av använt kärnbränsle i Clab. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att det inom kompletteringsfasen görs 
utredningar av läckströmsförhållandena i berggrunden i Forsmark och mer allmänt 
hur en kustnära lokalisering eventuellt mer allmänt kan ge problem med läckströmmar 
jämfört med en inlandslokalisering. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.5, Läckströmmar. 
  

14.46 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att det inom kompletteringsfasen görs 
utredningar av hur läckströmmar från en kommande högspänningskabel mellan 
Gotland och Oskarshamns kärnkraftverk kan påverka mellanlagringen av använt 
kärnbränsle i Clab. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.5, Läckströmmar. 
 
 
Frågan om lämpligheten av en lokalisering nära ett kärnkraftverk 

14.47 Sökanden vill lokalisera slutförvaret och inkapslingsanläggningen i direkt anslutning 
till kärnkraftverk. I ansökan beskrivs fördelar med samlokalisering men det finns även 
nackdelar. Vid en större reaktorolycka vid ett av kärnkraftverken skulle verksamheten 
med att slutförvara det använda kärnbränslet påverkas negativt. Föreningarna menar 
att denna fråga måste hanteras noggrant i ansökansunderlaget. 

                                                      
28 Gustafson L och Ljungberg A, 2010. A deformation analysis of the Forsmark GPS monitoring network from 2005 to 2009. 
Forsmark site investigation. SKB P-10-29, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 
29 Bödvarsson R, 2011. Swedish National Seismic Network (SNSN). A short report on recorded earthquakes during the 
second quarter of the year 2011. SKB P-11-35, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 
30 Dehls J, 2006. Permanent scatterer InSAR processing: Forsmark. SKB R-06-56, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Stockholm, Sweden. 
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Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden gör en utredning av vilka 
konsekvenser en större kärnkraftsolycka vid Forsmarks eller Oskarshamns 
kärnkraftverk skulle kunna få för möjligen att bygga och driva slutförvaret och 
inkapslingsanläggningen. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.4, Placering av 
slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk.  
 
 
Frågan om lämpligheten av en lokalisering i ett område med mineraltillgångar 

14.48 Sökanden vill förlägga slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark trots att detta 
område är ovanligt rikt på mineraltillgångar som under lång tid kan utgöra intresse för 
framtida generationer. Föreningarna anser att frågan om lämpligheten med en 
lokalisering i ett område med relativt stora mineraltillgångar är otillräckligt utredd. 
Dessutom är föreningarna osäkra på kvaliteten på utredningarna om vilka 
mineraltillgångar som finns i området. Detta gäller exempelvis hur mineraltillgångar 
under havet som i framtiden på grund av landhöjningen kommer att vara under fast 
mark ska hanteras. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden gör nya utredningar av 
mineraltillgångarna i området kring slutförvaret inklusive under havet utanför. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.2, Mineralförekomster i 
Forsmarksområdet. 
 
 
Risker för avsiktliga intrång, behov av övervakning och informationsöverföring 
 
Generell avsaknad av hantering av frågeställningar som rör avsiktliga mänskliga intrång 

14.49 Slutförvarsansökan saknar en redovisning av de långsiktiga miljöproblem som kan 
kopplas till konsekvenserna av att framtida generationer avsiktligt tar sig ner i 
slutförvaret efter tillslutning. Eftersom slutförvaret endast kommer att ligga på ca 450 
meters djup och ett antal nedgångar till förvaret kommer att anläggas finns det 
åtskilliga möjliga scenarier för intrång. Intrång kan ske med eller utan kunskap om 
farligheten av det material som slutförvaras. 

I ansökan diskuterar sökanden endast risker med oavsiktliga intrång i slutförvaret, 
exempelvis att det borras ner genom förvaret. Dessa risker hanteras som restscenarier i 
säkerhetsanalysen. Sökanden anger i säkerhetsanalysen att "i allmänhet betraktas 
intrång ned till fler hundra meter i resursfattig berggrund som osannolikt". Det måste 
dock beaktas att berggrunden i Forsmarksområdet bedömts vara relativt mineralrik. 
Föreningarna menar dock att det ändå är möjligt att risken för att avsiktliga intrång 
orsakar betydande skador på människa och miljö är betydligt större än risken för 
oavsiktliga intrång. Detta problem kommer även kvarstå under en mycket lång tid, i 
vart fall kommer risken föreligga under de kommande l 00 000 åren. 

Ett särskilt problem är att slutförvaret innehåller plutonium som är en råvara för 
konstruktion av kärnvapen. Det är en självklarhet att användning av kärnvapen utgör 
en betydande negativ påverkan på människa och miljö. Ändå väljer sökanden att i 
miljökonsekvensbeskrivningen att helt bortse från denna fråga förutom i en tabell 
(tabell 3.1 s 40). I tabellen sägs dock endast att den alternativa metoden djupa borrhål 
är bättre än den sökta KBS-metoden vad gäller möjlighet att skydda mot avsiktliga 
intrång för att komma åt kärnvapenmaterial. 
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När sökanden ändå måste beskriva möjligheten att ta sig ner i slutförvaret efter 
förslutning, t.ex. när KBS-metoden jämförs med den alternativa metoden djupa 
borrhål, påstås att det krävs mycket omfattande resurser för att ta sig ner till ett 
tillslutet slutförvar. Någon utredning som visar detta har dock inte redovisats. 
Föreningarna menar att olika scenarier behöver utvecklas för att ge en förståelse för 
vilka resurser som kan krävas i relation till den önskan som kan finnas att ta sig ner till 
slutförvaret. 

Föreningarna inser att det är svårt att kvantifiera risker för avsiktliga intrång eller 
miljökonsekvenser av sådana. Sökanden har i ansökan beskrivit scenarier för några 
oavsiktliga intrång och hanterat detta i säkerhetsanalysen. Det vanligaste – och 
förmodligen det enklaste att tänka sig – är att en brunn borras ner i slutförvaret. Det 
är också det intrångsexempel som sökanden använder i säkerhetsanalysen. 

Föreningarna menar att bara för att en risk inte lätt kan kvantifieras måste den ändå 
tas med som en möjlig konsekvens för miljöpåverkan. Sökanden måste därför i 
ansökan beskriva en bredd av scenarier där avsiktliga intrång kan leda till 
konsekvenser för människa och miljö. 

Föreningarna menar att för att ansökan ska kunna prövas med ett objektivt och 
allsidigt underlag måste det finnas en beskrivning av olika scenarier för avsiktliga 
intrång med konsekvensanalyser. Några relevanta möjliga scenarier kan vara: 

1. Slutförvaret innehåller plutonium som kan användas för kärnvapen. Vilka 
scenarier kan finnas för att slutförvaret blir en plutoniumgruva? Hur kan resurser och 
tid för att få tag på plutonium variera beroende på andra faktorer? 

2.  Slutförvaret innehåller radioaktivt material som skulle kunna användas i syfte att 
skada. Vilka scenarier kan finns för detta? 

3.  Slutförvaret innehåller betydande mängder metaller. Vilka scenarier kan finnas 
för att intrång görs i syfte att nå dessa? 

4.  Slutförvaret kan bli föremål för mytbildning. Vilka scenarier finns för s.k. 
spekulativa intrång där kunskap om innehållet kan vara lågt? 

I avsnitt "2.2.2 Konstruktionsprinciper" på sidan 24 i metodvalsbilagan (R-10-25) 
skriver sökanden att "en anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle ska vara 
konstruerad så, att barriärerna, efter förslutning av förvaret ger den säkerhet som 
erfordras utan övervakning och underhåll". Föreningarna menar ett en sådan 
konstruktion i så fall måste utformas för att i möjligaste mån förhindra avsiktliga 
intrång. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att ansökan kompletteras med scenarier 
med konsekvensanalyser för avsiktliga mänskliga intrång efter tillslutning. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden gör en analys av vilka 
resurser som krävs för att ta sig ner till slutförvaret efter tillslutning under olika 
scenarier. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden gör en utredning som 
beskriver vilka barriärkonstruktioner som kan utformas för att i möjligaste 
månförhindra avsiktliga intrång. 

Svar: Med tanke på de osäkerheter som finns om hur den mänskliga kulturen och samhällena kan 
komma att utvecklas över kommande århundraden (och ännu längre) måste frågan om intrång, särskilt 
vad gäller avsiktligt intrång, hanteras på ett övergripande och principiellt plan. En grundläggande 
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anledning till att kärnbränslet på sikt bör förvaras nere i berget, väl avskilt från markytan och de 
ekologiska systemen där, är ju just för att radikalt minska riskerna förknippade med det farliga 
materialet i bränslet. Efter deponering och förslutning utgör förvaret en effektiv, om än inte absolut, 
barriär mot att kärnbränslet i framtiden hanteras med okunnighet, illvilja eller helt enkelt kommer på 
avvägar.  
 
De resurser som krävs för att avsiktligt ta sig ned i förvaret efter förslutning ligger i nivå med de 
resurser som krävs för att genomföra deponeringen. Tillfarter och/eller schakt måste grävas ut, 
deponeringstunnlar likaså och kapslarna måste friläggas, lyftas upp och transporteras till ytan.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 8, Informationsbevarande. 
 

Bristande hantering av behov av långsiktig övervakning p.g.a. kärnämneskontroll (safeguards) 

14.50 Sökanden har angett att ett av kraven på ett slutförvar är att "systemet ska vara 
utformat så att olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall förhindras". Ansökan 
innehåller, som sagts ovan, ingen analys av hur en sådan händelse skulle kunna ske 
efter tillslutning. Men inte heller behovet av övervakning för att förhindra en sådan 
olovlig befattning beskrivs. 

Eftersom ett slutförvar för använt kärnbränsle innehåller plutonium som kan utgöra 
ett kärnvapenmaterial har det genomförts ett internationellt arbete, bland annat i 
IAEA-projekten SAGOR och ASTOR, för att studera hur fysiskt skydd och 
kärnämneskontroll (safeguards) kan ske efter tillslutning av ett slutförvar. Detta arbete 
går alltså ut på att ta fram principer för hur övervakning kan ske för att undvika 
avsiktliga intrång för att komma åt det använda kärnbränslet. 

Föreningarna menar att sökanden måste beskriva hur övervakningen för 
kärnämneskontrollen (safeguards) ska ske efter tillslutningen av slutförvaret. 
Dessutom måste det finnas en beskrivning av vilka resurser som behövs. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden beskriver hur 
övervakningen för kärnämneskontrollen (safeguards) ska ske efter tillslutningen av 
slutförvaret. 

Föreningarna ställer dessutom som kompletteringskrav att sökanden beskriver hur 
stora resurser som behövs och hur de ska garanteras. 

Svar: SKB anser att slutförvarsanläggningen konstrueras så, att efter förslutning och avveckling av 
anläggningen ska ingen utrustning vara nödvändig för att kontrollera status och integritet hos 
kapslarna. Kravet på kärnämneskontroll kvarstår dock. Tillämpningen av kärnämneskontroll kommer 
att kräva en nivå av övervakning som är tillräcklig för att tidigt upptäcka förflyttning av klyvbart 
material. En trolig indikator av otillåtna rörelser skulle kunna vara oväntad schaktning av tekniska 
eller naturliga barriärer. Sådan aktivitet kan detekteras genom: inspektioner, flygfotografering, 
satellitbilder och mikroseismiska undersökningar (IAEA-TECDOC-1208).  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 8, Informationsbevarande. 

 
Bristande hantering av behovet av informationsöverföring till framtida generationer 

14.51 Sökanden skriver endast kortfattat i toppdokumentet att ett system för att bevara 
kunskap om slutförvaret måste tas fram för att undvika oavsiktliga intrång. Avsiktliga 
intrång tas inte med i denna fråga och inte heller behovet av att bevara kunskap för 
kärnämneskontroll (safeguards). 
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Föreningarna menar att det för att ansökan ska kunna prövas måste finnas en objektiv 
och allsidig beskrivning för hur informationsöverföring till framtiden ska gå till i 
ansökansunderlaget. En viktig del är då kunskapsöverföring för kärnämneskontroll. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag för 
hur informationsöverföring tillframtiden ska gå till, inklusive kunskapsöverföring för 
kärnämneskontroll. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 8, Informationsbevarande. 
 
 
Påverkan på naturmiljön och bullerproblematik 
 
I ansökan saknade redovisningar 

14.52 Sökanden har ingett en ansökan om dispens från artskyddsförordningen för den 
påverkan verksamheten kommer ha på skyddade arter i området. Föreningarna anser 
att denna ansökan med underlag även ska ges in till mark- och miljödomstolen och 
därmed ligga till grund för prövningen av slutförvaret och bli en del av process-
materialet så att alla får tillgång till materialet. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att en kopia av ansökan om dispens 
enligt artskyddsförordningen, inklusive underlag, ska ges in till mark- och 
miljödomstolen och därmed utgöra en del av processmaterialet. 

Svar: I februari 2011 lämnade SKB in en ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen till 
länsstyrelsen i Uppsala län. Dispensansökan prövas separat. SKB har publicerat en rapport som ligger 
till grund för dispensansökan, Underlag till ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen – 
Slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark (SKB P-11-04). Denna rapport och annat material i 
ärendet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen. 
 

14.53 Området utanför själva industriområdet vid Forsmark är av riksintresse för 
naturvården och i närheten finns tre Natura 2000-områden. I rapporten 
Vattenverksamhet i Forsmark (del l) anges att grundvattenbortledningen från 
slutförvarsanläggningen bedöms medföra påtaglig skada på riksintresseområdet för 
naturvård, Forsmark-Kallrigafjärden. Bedömningen rörande påtaglig skada baseras 
på att skadan inte är reversibel och att berörda naturvärden utgör grund för 
riksintresset. Denna påtagliga skada på riksintresset för naturvård kommer enligt 
föreningarnas mening inte tydligt fram i miljökonsekvensbeskrivningen och denna 
skada måste tydliggöras inför en avvägning av motstående riksintressen enligt 3 
kapitlet 10 § miljöbalken. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden i miljökonsekvens-
beskrivningen förtydligar verksamhetens påverkan på riksintresset för naturvård inför 
en avvägning av motstående riksintressen. 

Svar: En samlad bedömning av verksamhetens effekter och konsekvenser på områdets riksintressen 
samt hur dessa kan eventuellt stå i konflikt med varandra redovisas i MKB:n (se avsnitt 12.1.5). 
Påverkan på riksintresset för naturvård Forsmark-Kallrigafjärden redovisas översiktligt i bilaga 4 till 
MKB:n, Vattenverksamhet i Forsmark (del 1) – Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle och i detalj i bilaga K:7, Bortledande av grundvatten 
från slutförvarsanläggningen i Forsmark – Beskrivning av konsekvenser för naturvärden och 
skogsproduktion (SKB R-10-17). Se särskilt avsnitt 6.9.2, 6.9.3 och 6.9.4 i bilaga K:7.  
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Natura 2000 

14.54 Av rapporten Vattenverksamhet i Forsmark (del l) framgår att det enligt 
modelleringsberäkningar finns risk för att grundvattnet kommer sänkas i delar av 
Natura 2000-området Kallriga. Föreningarna anser att det mot bakgrund av den risk 
för påverkan som beskrivs på s 96 och 97 i rapporten krävs Natura 2000- tillstånd för 
verksamheten enligt 7 kapitlet 28 a § miljöbalken. Detta inte minst mot bakgrund av 
den osäkerhet som finns vid modelleringar av påverkan på grundvattnet. Ansökan 
måste alltså kompletteras med en ansökan om Natura 2000-tillstånd. Till denna 
ansökan krävs den miljökonsekvensbeskrivning som behövs för prövningen av om 
åtgärden kan skada de livsmiljöer eller störa de arter som finns i området. Denna 
skyldighet föreligger redan om verksamheten kan antas påverka ett Natura 2000-
område. Det krävs således inte visshet om att verksamheten kommer att få betydande 
konsekvenser, utan det räcker med att det finns en sannolikhet att så sker. Sådant 
underlag saknas i ansökan. En prövning kan inte underlåtas med motiveringen att det 
inte är säkert att de betydande konsekvenserna kommer att inträffa. En process med 
framtagande av Natura 2000-miljökonsekvensbeskrivning måste även föregås av 
samråd. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden ansöker om Natura 2000-
tillstånd för verksamheten enligt 7 kapitlet 28 a§ miljöbalken samt att det underlag 
som krävs för denna prövning tas fram och ges in till mark- och miljödomstolen. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.6, Natura 2000.  
 
 
14.55 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar hur de områden 

som ligger utanför det beräknade påverkansområdet avses att bevakas och vilka 
åtgärder som avses att vid behov vidtas för dessa områden. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar 
grundvattensänkningens effekter på Fiskarfjärden utifrån kunskapen om att tillförseln 
av vatten kommer från grundvatten i botten på sjön. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden utreder hur 
kompensationsåtgärder kan vidtas vid betydligt fler än de fem våtmarksobjekt som 
sökanden prioriterat. Likaså att bolaget redovisar ytterligare kompensationsåtgärder 
utöver konstbevattningen. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar underlag med 
analyser av hur tillförandet av konstbevattning till områdena ska gå till och vilka 
miljökonsekvenserna blir. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, 
Grundvattenbortledningens konsekvenser för naturvärden. 
 

14.56 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar förslag på 
kompensationsåtgärder för skogsmarken som är tillräckligt konkreta för 
villkorsreglering samt även redovisar skötselplanen avseende skötsel av skogs- och 
våtmarker. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 6, Skötselplan och 
kompensationsåtgärder. 
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Igenfyllnad av vattenområde inom driftområdet 

14.57 Sökanden avser att lägga igen flera gölar i det planerade driftsområdet. I två av dessa 
har gölgroda hittats. Av de handlingar som finns står det klart att gölarna 12, 13 a och 
36 planeras att läggas igen. Det är dock enligt föreningarna mycket oklart på vilket sätt 
vattendraget 13 b kommer påverkas. Bland annat i sökandens ansökan om dispens 
från artskyddsförordningen står att den kommer delvis fyllas igen och den resterande 
delen kommer om möjligt att skonas. Den delen kommer i vart fall under byggtiden att 
påverkas och blir därmed mindre lämplig som gölgrodevatten. Vad som avses med 
byggnadstiden är oklart. I miljökonsekvensbeskrivningen och rapporterna om 
vattenverksamhet anges att tre gölar ska läggas igen. Det måste klargöras i vilken 
omfattning göl 13 b kommer påverkas av uppförandet av driftområdet och på vilket 
sätt bolaget har avsett att kompensera förlusten. Även om gölgroda inte har 
konstaterats i gölen så får man i enlighet med försiktighetsprincipen utgå från att den 
finns även där eftersom gölen är sammanbunden med gölen 13a där gölgroda 
konstaterats. 

För att kompensera för skador för bl.a. gölgrodan vid igenläggning av gölarna inom 
driftsområdet avser sökande att anlägga nya gölar för gölgrodan. Enligt sökandens 
ansökan om artskyddsdispens planeras fyra gölar motsvarande l 000 till l 500 m2 
vattenområden tillskapas inom de områden sökanden förvärvat i Forsmark. Enligt 
rapporten Vattenverksamhet i Forsmark del 2 har enbart den nuvarande norra gölen 
en yta på cirka l 600 m2 och den mellersta och södra gölen en total yta på cirka 
l0 800 m2.  

Ersättningsgölarna för de livsmiljöer för bl.a. gölgrodan som kommer förstöras av 
anläggningen av slutförvaret måste enligt föreningarnas mening vara minst lika stora 
och av samma kvalitet som de förstörda gölarna. Sökanden måste redovisa 
ersättningsgölar som bolaget avser att anlägga som till fullo ersätter de existerande 
gölarna där bl.a. gölgrodan idag finns. Sökanden har anlagt tre av ersättningsgölarna. 
För att bedöma behovet av ytterligare kompensationsåtgärder måste en utvärdering av 
de nya gölarnas kvalitet och lämplighet som habitat för bl.a. gölgrodan lämnas in till 
mark- och miljödomstolen. Sökanden bör också redovisa förslag på ytterligare 
kompensationsåtgärder för att ersätta de förstörda livsmiljöerna. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att ansökan kompletteras med 
redovisning av hur göl 13b kommer att påverkas av uppförandet av driftområdet och 
på vilket sätt bolaget har avsett att kompensera förlusten. 

Föreningarna ställer även som kompletteringskrav att sökanden redovisar hur det kan 
säkerställas att de ersättningsgölar som sökanden planerar att skapa blir minst lika 
stora och av samma kvalitet som de förstörda gölarna. 

Föreningarna ställer även som kompletteringskrav att det görs en utvärdering av de 
nya gölarnas lämplighet som habitat för gölgrodorna samt att sökanden föreslår 
ytterligare kompensationsåtgärder. 

Svar: Göl 13b kommer att påverkas av utbyggnaden. Troligen kommer mer än hälften fyllas igen och 
mindre än en tredjedel bli kvar.  
 
Inventeringar av gölgroda har inte under något år, 2008, 2009, 2011, 2012 visat förekomst av gölgroda 
i göl 13b. Gölen markerades i inventeringen 2010 utifrån försiktighetsprincipen. Efter ytterligare två 
års inventeringstillfällen är det rimligt att säga att gölen inte är en permanent miljö för gölgrodor. Dels 
på grund av frånvaron av fynd, men också på grund av rik förekomst av fisk. I samband med 
inventeringar har förekomst av rovfisk, bland annat abborre, mört, sarv, sutare, ruda och gädda 
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noterats. Rik förekomst av fisk ger dåliga förhållanden för gölgrodor. Efter förvarets byggtid kan 
resterande del av göl 13 b återställas, men förutsättningarna för att skapa ett grodvatten är inte helt 
optimala på denna plats. 
 
De fyra nya gölar som grävdes år 2012 avser ersätta de tre gölar som planeras fyllas igen. Arealen av 
de nyanlagda gölarna är mindre, men det är inte arealen vattenyta som är viktig utan den ekologiska 
funktionen som gölarna uppfyller. SKB:s mål är att åtminstone en av de nya gölarna ska vara 
reproducerande lokal för gölgrodan. Det kan också noteras att utav de tre gölar som ska fyllas igen är 
det den med minst areal (göl nummer 12), som har det högsta ekologiska värdet då den hyser en 
population av gölgrodor.  
 
SKB genomför årligen inventering av gölgrodeförekomsterna i Forsmarksområdet, inklusive de nya 
gölarna och utvärderar deras lämplighet utifrån faktisk förekomst av gölgroda. Under sommaren 2012 
påträffades gölgroda i tre av de fyra nyanlagda gölarna.  
 
SKB har tagit fram en skötselplan för naturmarken på sin mark i Forsmark och avser sköta marken 
med utgångspunkt i naturvårdshänsyn, se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
kapitel 6, Skötelplan och kompensationsåtgärder. 
 
 
Rening av lakvattnet 

14.58 Sökanden har angett att kväverening av lakvatten från bergupplaget i ett andra steg 
ska göras i sjön Tjärnpussen för att möjliggöra ytterligare kväverening genom upptag 
från sjöns vegetation. Enligt sökandens underlag till ansökan om dispens från 
artskyddsförordningen har larv av arten pudrad kärrtrollslända påträffats i sjön 
under inventering. Tjärnpussen är den enda plats inom området där kärrtrollsländan 
har konstaterats. Arten är skyddad enligt artskyddsförordningen och genom art- och 
habitatdirektivets bilaga 4 som kräver ett noggrant skydd. Sökanden har angett att 
arten troligen kommer kunna fortleva i Tjärnpussen men att det finns en risk för 
negativ påverkan på arten. Enligt föreningarna är det inte tillräckligt att anta att en art 
som enligt art- och habitatdirektivet kräver ett noggrant skydd troligen inte kommer 
påverkas av kvävereningen. 

Citronfläckad kärrtrollslända, som också den är skyddad enligt artskyddsförordningen 
och kräver ett noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet, finns även den vid 
Tjärnpussen. 

Dessutom har Länsstyrelsen i Uppland vid inspektion av området funnit gulyxne vid 
Tjärnpussen. Gulyxnen kräver enligt art- och habitatdirektivet ett noggrant skydd och 
det ska även utses särskilda skyddsområden för arten. Arten är starkt minskande i 
södra Sverige. Enligt artdatabankens faktablad om gulyxnen kräver den rätt 
vattenkemisk sammansättning och kan troligtvis slås ut av övergödning. Enligt 
sökandens underlag är gulyxnen den ur natursynpunkt viktigaste växtarten i området. 

Tjärnpussen kan mot bakgrund av de naturvärden som finns i och vid sjön inte 
användas till rening av kväve. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden utreder och redovisar ett 
nytt förslag för rening av lakvattnet från bergupplaget. 

Svar: SKB kompletterar ansökan och MKB:n med en sammanställning av information om 
vattenhantering som bland annat berör de nya reningsåtgärder som föreslås för hantering av lakvattnet 
från bergupplaget, se bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid 
ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
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Länshållningsvattnet 

14.59 Det vatten som läcker in i förvarsområdet och det vatten som används för borr-, 
sprängning- och schaktarbete kommer ledas ut till en utsläppspunkt i Söderviken. 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer vattnet endast sedimenteras och gå 
igenom oljeavskiljning. Någon rening avseende kväve planeras inte. Att vattnet inte 
renas från kväve kommer ge upphov till en haltförändring av kväve i Asphällsfjärden 
och i Söderviken. Östersjön har redan stora problem med övergödning och ytterligare 
tillförsel av kväve är därför inte önskvä1t och kan lokalt få effekter på 
vattentillgångens ekologiska status. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att ansökan kompletteras med förslag på 
hur länshållningsvattnet kan renas avseende kväve. 

Svar: Se bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar 
för använt kärnbränsle i Forsmark. 
 
 
Miljökvalitetsnormer 

14.60 I miljökonsekvensbeskrivningen saknas redogörelse för projektets påverkan på 
möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vattentillgångarna. En sådan 
redovisning krävs enligt 6 kap. 7 § miljöbalken. Skyldigheten att redovisa 
verksamhetens påverkan på möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna gäller 
såväl för s.k. gränsvärdesnormer (kemisk ytvattenstatus) som för andra normer 
(ekologisk status och icke-försämringskravet) vilket framgår av Mark- och 
miljööverdomstolen avgörande i det s.k. Ladvattenånsmålet (M 568-11). Detta gäller 
för såväl vattendragen som för utsläppen till Söderviken. Vad gäller påverkan på 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för Söderviken måste det analyseras utifrån 
påverkan från det totala utsläppet från slutförvaret till vattenförekomsten, d.v.s. såväl 
länshållningsvattnet, lakvattnet och spillvattnet. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redogör för verksamhetens 
påverkan på möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vattentillgångarna, 
d.v.s. utsläppen till vattendragen och till Söderviken.  

Svar: SKB kompletterar ansökan med en konsekvensbedömning av verksamhetens påverkan på 
vattenmiljöer utifrån gällande miljökvalitetsnormer, se bilaga K:5, Konsekvensbedömning för 
vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Se även bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.1, Miljökvalitetsnormer för vatten och 
vattenhantering. 
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Ljussken 
 
14.61 Nuvarande belysning av kärnkraftverket samt den belysning som kommer av den sökta 

verksamheten kommer att påverka en stor mängd fåglar, särskilt flyttfåglar, som finns 
i området negativt. Sökanden har inte bedömt ljusskens miljöpåverkan som betydande, 
men på grund av påtryckningar från samrådet har sökanden med några få rader om 
sin plan för belysning i miljökonsekvens beskrivningen. Dessa rader anser 
föreningarna inte är tillräckliga. En redovisning av omgivningens och fåglars 
påverkan, bland annat hur fåglar dras till ljuset och riskerar att störas, bör finnas i 
slutförvarsansökan samt att planen för belysning bör redovisas djupare. Sökanden bör 
dessutom utreda möjligheten att kompensera för det extra ljus som uppstår genom att 
byta ut all belysning inom Forsmarksområdet till moderna armaturer. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden kompletterar ansökan med 
en redovisning av hur miljön och fåglarna påverkas av det ljussken som kommer att 
uppstå samt redovisar ett detaljerat belysnings koncept. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden utreder möjligheten att som 
åtgärd kompensera för det extra ljus som uppstår genom att förbättra 
Forsmarksområdets övriga belysning. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemål, avsnitt 5.4, Belysningens påverkan 
på fåglar. 
 
 
Buller och transporter 

14.62 Bullrets påverkan måste analyseras både utifrån vilka störningar de skulle medföra på 
såväl människors hälsa som ur miljöaspekt. Sökanden har varken i 
miljökonsekvensbeskrivningen eller i underlaget till ansökan om dispens från 
artskyddsförordningen redovisats på vilket sätt bullret medför störningar för de djur 
som finns i området. Detta trots att en rad arter skyddade enligt art- och 
habitatdirektivet finns i området vilka mycket väl skulle kunna störas av buller från 
bl.a. sprängningar och krossmaskiner. Ansökan måste kompletteras med redovisning 
för bullrets påverkan på de djur som finns i området. Detta gäller inte minst vilken 
påverkan bullret har på de omkringliggande Natura 2000-områdena. 

Sökanden använder ett medelvärde av ljudnivån baserat på 24 timmar. Trafiken är 
ojämnt fördelat över olika tider på dygnet och kräver därför redovisningar av 
bullernivåer för olika perioder, t.ex. dagtid, kvällstid och nattetid. Föreningarna anser 
att sökanden därför istället bör använda sig av ekvivalenta bullernivåer för kortare 
perioder. Detta gäller såväl trafikens som den fasta verksamhetens buller. Likaså bör 
det finnas en beskrivning av under vilka förutsättningar som närboende störs för olika 
tidpunkter på dygnet och under året. I denna beskrivning ska både det idag befintliga 
och det tillkommande bullret inkluderas. 

Vidare måste förslag på skyddsåtgärder för att minska bullret redovisas. Föreningarna 
anser även att förslag på kompensationsåtgärder för att minska bullret i området ska 
redovisas, t.ex. möjligheten att bygga en bullervall vid strömriktarstationen vid 
Dannebo, som idag är den dominerande bullerkällan i området. 

Föreningarna anser att om majoriteten av de tunga transporterna, framförallt med 
bergmaterial och bentonitlera, kan ske med fartyg via hamnen vid SFR skulle det vara 
positivt ur både klimat-, buller- och trafiksyn punkt.  



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 170 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden måste redovisa bullrets 
påverkan på djur och fåglar i området, ge förslag på skyddsåtgärder samt utreda 
möjliga kompensationsåtgärder genom att dämpa befintligt buller. 

Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden redovisar bullernivån av 
verksamheten och trafiken för kortare perioder, så som olika tider på dygnet samt 
olika tider på året. Vidare krävs att sökanden redovisar under vilka förutsättningar 
som närboende störs vid olika tidpunkter och därefter ger förslag på åtgärder. 

Svar: I MKB:n (avsnitt 10.1.3.3, Slutförvar – Påverkan, Buller) redovisas tydligt dels att bullret under 
bygg- och driftskedet för slutförvarsanläggningen i Forsmark kan och kommer att begränsas, dels att 
det inte finns några bostäder eller andra särskilt känsliga verksamheter och miljöer i närområdet som 
riskerar att utsättas för störningar. Bullernivåerna bedöms med god marginal kunna hållas under 
gällande riktvärden. Nya villkorsförslag avseende buller presenteras i bilaga K:1, Förslag till villkor. 
 
Enligt bullerkartan som presenteras i Konsekvensbedömning av påverkan på naturvärden av 
anläggande och drift av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark (SKB P-10-15) når inte 
bullernivåerna som orsakas av etableringen av slutförvarsanläggningen fram till vare sig Natura 2000-
området Kallriga eller Forsmarksbruk. Således bedöms dessa Natura 2000-områden inte påverkas av 
de ökade bullernivåerna. Bullerpåverkan blir enligt modelleringarna relativt lokala och framför allt i 
områden som redan i dagsläget till viss del är utsatta för buller. För arter som anses störningskänsliga, 
till exempel havsörn, har ledande expertis rådfrågats om risk för störning föreligger från transport- och 
byggbuller (inklusive bergupplag och stenkross) och deras bedömningar har varit att så inte är fallet. 
Den stora störningen är oftast mänsklig närvaro intill till exempel häckplatser.  
 
Dispensansökan för artskyddsförordningen berör inte organismer som bedöms vara störningskänsliga 
för buller, utan orkidén gulyxne och gölgroda. 
 
SKB kan därmed inte se några förutsättningar för krav på kompensationsåtgärder avseende 
bullerstörningar, varken med anledning av nuläget eller med SKB:s planerade verksamhet.  
 
Strömriktarstationen i Dannebo beskrivs i MKB:n därför att den ger upphov till en del av 
bakgrundsljudet i Forsmark. Den är belägen norr om Forsmarks kärnkraftverk, långt från det planerade 
slutförvarsanläggningen, ägs av Svenska Kraftnät och har ingen koppling till SKB:s verksamhet. 
 
SKB kommer även i fortsättningen att utreda möjligheten att transportera bergmassor från slutförvaret 
för använt kärnbränsle med båt, se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 
3.2, Sjötransporter av bergmassor och bentonit. Dock bedöms det inte vara realistiskt att utföra alla 
transporter sjövägen mellan Forsmark och Hargshamn. Om hälften av de tunga transporterna går 
sjövägen så kommer den ekvivalenta ljudnivån orsakad av dem att minska med 3 dB(A). Men 
eftersom vägarna redan trafikeras av ett stort antal fordon kommer den totala ljudnivån inte att minska 
lika mycket. Antalet passerande tunga fordon kommer naturligtvis att minska och därmed antalet 
tillfällen med hög momentan ljudnivå.  
 
Vad gäller hur SKB redovisar buller, se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
avsnitt 5.3, Trafik- och anläggningsbuller. 
 
 
14.63 Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden utreder möjligheten att 

transportera, framförallt bergmaterialet och bentonitleran, via fartyg. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.2, Sjötransporter av 
bergmassor och bentonit. 
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14.64 I aktbilaga 164 uppmanar MKG att MMD och SSM tar del av dokumentation, som 
enligt MKG hemlighålls av SKB, om forskning och resultat beträffande 
kopparkorrosion. 

Svar: SKB har, baserat på ett omfattande underlag bestående av bland annat internt material, valt att 
sammanställa ansökningshandlingar som ska utgöra underlaget för prövningen. I den mån SKB i 
ansökningshandlingarna hänvisar till något särskilt dokument är SKB givetvis berett att på 
prövningsmyndigheternas begäran ge in även detta dokument. SKB kan inte tillmötesgå en begäran 
om att allt underlag i en viss fråga ska ges in till domstolen. SKB anser att ansökan, med de 
kompletteringar som nu görs, innehåller tillräckliga uppgifter för prövningen. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Naturskyddsföreningen och MKG, enligt aktbilaga 274. 
 
274:1 1.1 Vikten av en sammanhållen, komplett och parallell prövning av mark och 
miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten 
Det är därför allvarligt att frågan om artskyddsdispens genom sökandebolagets försorg sker inom 
ramen för en parallell process, och att SKB vidhåller att vissa strålsäkerhetsfrågor ska förbehållas 
prövningen enligt kärntekniklagen. 
 
Svar: Vad gäller prövning av artskyddsdispens har SKB följt rekommendationer om att dispens ska 
sökas tidigt. SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark samt bilaga K:18, Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark. 
Bilaga K:17 omfattar bland annat en beskrivning av de åtgärder som specifikt riktar sig på områdets 
skyddade arter. I bilaga K:18 sammanfattas det underlag som har lämnats in inom ramen för SKB:s 
ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen. Tillsammans ger dessa två dokument en god inblick 
i SKB:s arbete för att bevara och utveckla områdets naturvärden med särskilt fokus på skyddade arter. 
 
 
274:4 1.4 Föremålet för prövning, redovisning av alternativa metoder och 
nollalternativet 
Föreningarna har vid upprepade tillfällen anfört att alternativa metoder måste belysas grundligt och 
utförligt i ansökan. Föreningarna anser att SKB:s hållning att alternativa metoder skall hållas utanför 
prövningen är felaktig, ramen för processen kan inte sättas så snävt att endast alternativa metoder inom 
den av SKB valda tekniklösningen ska beskrivas. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21) som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
 
274:5 1.7. Vikten av frågeställningar rörande långsiktig miljösäkerhet första 1 000 åren 
De osäkerheter som är viktigast i tusenårsperspektivet är de som kan påverka de konstgjorda 
barriärerna av koppar och lera – kopparkapslar och bufferten av bentonitlera – som ska garantera den 
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långsiktiga miljösäkerheten i sökandens KBS-metod. Det föreligger en betydande kunskapsbrist i hur 
koppar som material beter sig slutförvarsmiljön, främst rörande korrosion och andra 
degraderingsprocesser för kopparkapseln. En liknande kunskapsbrist finns i hur bentonitlera beter sig 
när det hettas upp och torkar ut i det relativt torra berget i Forsmark. Dessutom finns det blir en i stort 
sett outforskad interaktion mellan kapseln och bufferten där koppar som lösgörs från kapseln tas upp i 
bufferten och påverkar bentonitlerans egenskaper. När dessutom de höga bergspänningarna i 
Forsmarkberget i kombination med den kraftiga uppvärmning som sker efter deponering kan spränga 
sönder området kring deponeringshålen och påverka grundvattenströmningen finns det ett 
anmärkningsvärt stort antal faktorer som kan påverka de konstgjorda barriärerna. Föreningarna menar 
att det finns en uppenbar risk att ett stort antal kopparkapslar börjar läcka innan 1 000 år har förflutit. 
Med den kustnära lokaliseringen som sökanden valt tar det endast 50-100 år innan radioaktiviteten når 
människa och miljö. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:6 2.1. Redovisning av hur synpunkter i samrådet hanterats i 
miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden kompletterar ansökan med en redovisning 
av hur synpunkter som framförts i samrådet tagits om hand och beaktats i ansökan.  
 
Svar: En kompletterande redovisning av hur synpunkter som framförts i samråden tagits om hand och 
beaktats i ansökan och MKB:n finns i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
avsnitt 9.5, Hanteringen av centrala frågeställningar från samråden i ansökan och MKB:n.  
 
 
274:7 2.2. Fler frågeställningar rörande KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt 
(1 000-årsperspektivet) 
2.2.1 Bestämning av halten svavelväte och metan i deponeringshålen 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden mäter halterna av svavelväte, nitrösa gaser, 
ammoniak och svaveldioxid i det tänkta slutförvaret i Forsmark och då under en längre tidsperiod samt 
teoretiskt beräknar halterna av nitrösa gaser som kan bildas på grund av radiolys när slutförvaret är i 
drift. 
 
Föreningarna ställer vidare som kompletteringskrav att sökanden experimentellt i laboratoriemiljö 
studerar kopparkorrosion i syrefri gasfas med hög fuktighetshalt och relevanta halter av svavelväte, 
ammoniak, svaveldioxid och svavelväte. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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274:8 2.2. Fler frågeställningar rörande KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt 
(1 000-årsperspektivet) 
2.2.2 Vattenflödet till deponeringshålen och deponeringstunnlar 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden ger mer preciserad information beträffande 
hur lång tid det teoretiskt tar innan samtliga deponeringshål och deponeringstunnlar är vattenfyllda 
och bentoniten vattenmättad. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:9 2.2. Fler frågeställningar rörande KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 
000-årsperspektivet) 
2.2.3 Vetenskaplig metodik vid metallografisk undersökning av korrosionsprover 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att tidigare utförda undersökningar av 
kopparkorrosionsprover skall kompletteras med undersökning av tvärsnitt av proverna (vinkelrätt mot 
ytterytorna) i ljusoptiskt metallmikroskop och med svepelektronmikroskop för att utröna omfattningen 
av olika korrosionsangrepp på kopparkapslarna samt förekomst av sprickbildning. Dessa 
kompletterande undersökningar, som måste göras av en från sökanden oberoende aktör, är speciellt 
intressant för kapselprover samt provbleck från LOT- och MINICAN-försöken. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:10 2.2. Fler frågeställningar rörande KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 
000-årsperspektivet) 
2.2.4 Bristande kunskap beträffande punktfrätning av kopparkapslarna 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att de kopparkorrosionsprover som erhålls som resultat 
av sökandens olika projekt ska undersökas med samma metodik som använts i rapporten SKB P-12-
22, dvs. undersökning av tvärsnitt av proverna (vinkelrätt mot ytterytorna) med ljusoptiskt 
metallmikroskop och med svep-elektron¬mikroskop för att utröna omfattningen av korrosionsangrepp 
på kopparkapslarna i form av gropfrätning. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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274:11 2.2. Fler frågeställningar rörande KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt 
(1 000-årsperspektivet) 
2.2.5 Korrosion genom upplösning av koppar i grundvattnet och utskiljning i bentoniten 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden utreder denna korrosionsmekanism samt 
sammanställer och utvärderar experimentella data från tidigare korrosionsförsök där det erhållits 
utskiljning av koppar i bentonitbufferten. 
 
Föreningarna ställer vidare som kompletterings¬krav att sökanden beräknar korrosionshastigheten för 
denna mekanism och inkluderar detta resultat i sammanställningen i SR-site över olika korrosionsdjup 
som teoretiskt kan erhållas för olika korrosionsmekanismer. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:12 2.2. Fler frågeställningar rörande KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 
000-årsperspektivet) 
2.2.6 Bristande kunskap beträffande gränsskiktskorrosion av kopparkapslarna 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden utreder mekanismen för gränsskikts-
korrosion och utvärderar experimentellt risken för gränsskiktskorrosion i slutförvaret. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:13 2.2. Fler frågeställningar rörande KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt 
(1 000-årsperspektivet) 
2.2.7 Fråga om hur bentonitleran i bufferten kommer att utvecklas med tiden i slutförvarsmiljön i 
Forsmark 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden utreder, experimentellt och genom att ta 
fram modeller, för att undersöker irreversibla förändringar som kan uppstå vid uppvärmning av 
bentonit lera. 
 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att försökspaketet S2 i LOT-projektet i Äspölaboratoriet 
tas upp för att undersöka om bentonitleran undergått irreversibla förändringar som kan påverka lerans 
förmåga att skydda kopparkapseln (se även avsnitt 3.4.1.9). 
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med en fördjupning av resonemanget avseende kontroller av 
slutförvarets barriärer efter deponering och efter förslutning i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2 Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering respektive 7.3 Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet, där 
relevanta resultat från försöken i Äspö beaktas. 
 
SKB kompletterar vidare med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
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överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. Det bör noteras att brytning av det pågående 
försöket LOT, kommer enligt plan att göras mot slutet av 2010-talet. Det innebär att resultaten från 
detta försök kommer att finnas tillgängliga långt innan det blir aktuellt att påbörja deponering av 
kopparkapslar med använt kärnbränsle. 
 
 
274:15 2.3. Utredning om möjligheten för renodlad transmutation 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden utreder hur berget runt deponeringshålen 
kommer att utvecklas med tiden i slutförvarsmiljön i Forsmark. 
SKB kommentar: Notera att kompletteringskravet är identiskt med 274:14. Antagligen har 
föreningarna kopierat in fel text i detta avsnitt. Av den inledande texten i avsnitt 2.3 [föreningarnas 
yttrande] framgår att föreningarnas yttrande borde handla om att utreda möjligheten att använda 
renodlad transmutation (med acceleratorbaserade system som tillförs elenergi utifrån) för att minska 
halveringstiden. 
SKB redogör därför för sin inställning till önskemålet, såsom SKB uppfattar det. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

 
 
274:18 3.1 Allmänna frågeställningar  
3.1.3 Strukturen på ansökan och kopplingar mellan miljökonsekvensbeskrivningen och bilagor 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.3.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav att sökanden strukturerar om ansökan så att de 
bilagor, bland annat säkerhetsanalysen SR-Site, platsvalsbilagan och metodvalsbilagan, som nu ligger 
under toppdokumentet tydligt kopplas till och förs in som bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen 
kvarstår. Lämpligen görs detta i samband med en framtagandet av en ny uppdaterad 
miljökonsekvensbeskrivning mot slutet av kompletteringsfasen. 
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med bilaga K:10, Summering av inlämnade dokument, rättelser och 
kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av 
använt kärnbränsle (SKBdoc 1440053, ver 1.0). Däremot bestrider SKB önskemålet att ta fram en ny, 
reviderad MKB. 
 
 
274:20 3.2 Sökandens framförda syn på förutsätt¬ningarna för utformningen av 
slutförvaret 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.6.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden i ansökan förbättrar 
underlaget rörande resonemang om flerfaldiga barriärer samt återtagbarhet och fördjupar diskussionen 
av förutsättningarna och måluppfyllelse för den sökta slutförvarsmetoden. Detta bör göras utgående 
från ett särskilt framtaget rättvisande underlag och sökanden bör även göra en jämförelse med den 
alternativa metoden djupa borrhål. 
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Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0). 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:22 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
[SKB anger på förstasidan av bilagorna K:2 och K:3 att SKB tagit del av informationen i MKG:s 
bilagor, men inte behandlat denna vidare.] 
Naturskyddsföreningen och MKG kräver att sökanden hanterar de krav på kompletteringar som 
implicit eller explicit finns i bilaga 2 till föreningarnas första yttrande med krav på kompletteringar 
2012-06-01 (ab 146). Bilagan innehåller detaljerade synpunkter på frågeställningar som rör 
problematiken med de konstgjorda barriärerna av koppar och bentonitlera. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:23 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.1 Frågeställningar som rör bentonitbufferten 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.8.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden redovisar ett underlag för att 
bentonitbufferten i berget i Forsmark kommer att nå idealtillståndet. 
 
Föreningarna ställer dessutom som kompletteringskrav att sökanden redovisar ett underlag för hur 
bentonitbufferten i berget i Forsmark kommer att påverkas egenskapsmässigt under den första 
perioden om 1000 år eller mer av uppvärmning, strålning, salt- och kopparutskiljning. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
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I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:24 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.2 Syrgasfrihet i slutförvaret 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.9.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden redovisar ett underlag för när 
syrgasfrihet inträder i deponeringshålens, lerbuffertens och deponeringstunnlarnas olika delar. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:25 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.3 Bristande kunskap om kopparkorrosionsprocesser i syrgasfritt vatten 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.10.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökande tar fram ett underlag som visar 
huruvida koppar kan korrodera i en syrgasfri miljö, inklusive de processer som det för närvarande 
finns en vetenskaplig kontrovers kring. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:26 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.4 Förångning av vatten efter deponering av kopparkapslarna 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.11.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden redovisar ett underlag för hur 
förångning av vatten kommer att kunna ske efter deponering av kapslarna och hur vattnet kondenserar. 
Föreningarna förtydligar att kravet gäller att sökanden som en del av kompletteringen visar 
experimentellt att deponeringshålen är hermetiskt förslutna och att det därigenom inte föreligger någon 
risk för förångning av grundvatten i deponeringshålen följt av kondensation i deponeringstunnlarna 
med åtföljande saltanrikning på kopparkapslarnas ytterytor och i bentoniten. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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274:27 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.5 Påverkan på koppar och lera p.g.a. salter vid förångning av grundvatten 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.12.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden redovisar ett underlag för hur 
lerbuffertens och kopparkapselns yta påverkas av salter vid förångning av grundvatten. Föreningarna 
förtydligar kompletteringskravet att även gälla hur lerbuffertens egenskaper påverkas av höga halter av 
salter utskilda från grundvattnet. Föreningarna ställer vidare som kompletteringskrav att sökanden 
experimentellt skall studera kopparkorrosion vid 80°C, där kopparytorna är belagda med 
kloridinnehållande salter i en miljö utan syrgas men med hög luftfuktighet. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:28 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.6 Korrosion av kopparkapseln p.g.a. förhöjd salthalt i grundvatten som blir kvar vid förångning 
av grundvatten 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.13.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden redovisar ett underlag för hur 
förhöjd salthalt i grundvatten orsakad av i förångning kan ge korrosion av kopparytan. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:29 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.7 Behov av realistiska försök i laboratorium av hur koppar och lera beter sig i en simulerad 
slutförvarsmiljö 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.14.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden genomför realistiska 
laboratorieförsök av hur koppar och lera beter sig i en simulerad slutförvarsmiljö. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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274:30 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.8 Behov av ett realistiskt försök i Äspö-laboratoriet av hur koppar och lera beter sig i en reell 
slutförvarsmiljö 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.15.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden genomför ett försök i 
Äspölaboratoriet som fokuserar på hur koppar i lera beter sig i en syrgasfri slutförvarsmiljö. 
 
Föreningarna ställer även som kompletteringskrav att sökanden genomför försök i Äspö-laboratoriet 
som fokuserar på hur koppar i lera beter sig i en syrgasfri slutförvarsmiljö så nära lik den i Forsmark 
som möjligt. Försöksförhållandena skall simulera: 
- gasfaskorrosion under den inledande torra perioden med saltutskiljning på kopparytorna och i 
bentoniten och 
- vattenkorrosion av kopparkapslarna där vattnet i deponeringshålen har förhöjd halt kloridjoner. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:31 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.9 Behov av att ta upp och analysera försökspaketet LOT S2 i Äspö-laboratoriet innan ansökan 
kan prövas 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.16.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden tar upp och analyserar 
försökspaketet LOT S2 i Äspö-laboratoriet. 
 
Föreningarna har vidare som krav att denna utvidgade undersökning helt skall utföras eller nära följas 
av en neutral och oberoende organisation. 
 
Svar: SKB anser sig ha lämnat tillräckligt underlag för att göra det möjligt att ta ställning till 
sakfrågan. Brytning av det pågående försöket LOT, kommer enligt plan att göras mot slutet av 2010-
talet. Det innebär att resultaten från detta försök kommer att finnas tillgängliga långt innan det skulle 
bli aktuellt att påbörja deponering av kopparkapslar med använt kärnbränsle.  
 
SKB kompletterar ansökan med en fördjupning av resonemanget avseende kontroller av slutförvarets 
barriärer efter deponering och efter förslutning i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2 Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering respektive 7.3 Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet, där 
relevanta resultat från försöken i Äspö beaktas. 
 
SKB kompletterar även med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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274:32 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.10 Behov av ytterligare kunskap av hur koppar och lera påverkas av strålning i en 
slutförvarsmiljö 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.17.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden tar fram kunskap om hur 
koppar korroderar i en strålningsmiljö. 
 
Föreningarna ställer även som fortsatt kompletteringskrav även att det tas fram ett underlag som 
baseras på internationella erfarenheter av hur koppar beter sig i en strålningsmiljö. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:33 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.11 Spänningskorrosion i koppar 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.18.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden tar fram ett underlag för hur 
spänningskorrosion kan ske i koppar vid närvaro av svavel. 
 
Föreningarna ställer även fortfarande som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag för 
vilka andra ämnen som skulle kunna orsaka spänningskorrosion. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:34 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.12 Försprödning av koppar av svavel och väte 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.19.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden tar fram ett underlag för hur 
svavel och väte kan orsaka försprödning av koppar. 
 
Föreningarna ställer även fortfarande som kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag för 
hur bildandet av kopparoxider vid friktionssvetsning kan påverka kapselns beständighet. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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274:35 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.13 Kombinationen av olika korrosions- och försprödningsmekanismer på koppar 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.20.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden ger en beskrivning av hur 
olika korrosionsprocesser och försprödningsprocesser kan påverka varandra och vilka kumulativa 
effekter som kan uppstå. 
 
Föreningarna ställer vidare som kompletteringskrav att sökanden experimentellt skall undersöka några 
olika korrosions- och försprödningsmekanismer genom att samtidigt utsätta kopparproverna för 
mekanisk belastning och korrosion. Exempel på sådana processer är då kopparn utsätts för korrosion 
som genererar atomärt väte som diffunderar in i kopparn och ger upphov till väteförsprödning samt 
svavelkorrosion med svavelförsprödning. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:36 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.14 Bristande kunskap om krypduktilitet för koppar 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.21.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden ger en beskrivning av hur 
olika korrosionsprocesser och försprödningsprocesser kan påverka varandra och vilka kumulativa 
effekter som kan uppstå. 
 
Föreningarna ställer fortfarande som kompletteringskrav att sökanden experimentellt skall undersöka 
några olika korrosions- och försprödningsmekanismer genom att samtidigt utsätta kopparproverna för 
mekanisk belastning och korrosion. Exempel på sådana processer är då kopparn utsätts för korrosion 
som genererar atomärt väte som diffunderar in i kopparn och ger upphov till väteförsprödning samt 
svavelkorrosion med svavelförsprödning. 
 
Föreningarna ställer ett utvecklat kompletteringskrav att sökanden tar fram ett underlag som beskriver 
krypduktiliteten för koppar i slutförvarsmiljön efter vattenmättnad av bentoniten och i beaktande att 
kopparkapslarna då utsatts för gasfas- och gränsskiktskorrosion under 1 000 år eller mer. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:37 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.15 Bristande kunskap om vätetransport genom lera 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.22.] 
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Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden tar fram ett underlag som 
visar hur väte transporteras genom bentonitlera. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
274:38 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.16 Risken för korrosion från läckströmmar från undervattenskablar med elöverföring med 
likström 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.23.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden inom kompletteringsfasen gör 
utredningar av läckströmsförhållanden i berggrunden i Forsmark och hur läckströmmar kan påverka 
kopparkapslarna och därmed säkerheten av slutförvaret. 
 
Föreningarna ställer som kompletteringskrav att sökanden även gör en teoretisk analys av risken för 
läckströmskorrosion av den rostfria utrustning som använts vid ovanstående försök. Denna analys bör 
göras med samma metodik som SKB har använt för att fastställa risken för korrosion på grund av 
läckströmmar av kopparkapslar och möjliggör därvid en verifiering av den använda metodiken. 
 
Föreningarna ställer även som kompletteringskrav att sökanden gör direkta experimentella försök med 
kopparkapslar i det bergrum som föreslagits till slutförvar för att utröna risken för kopparkorrosion på 
grund av de läckströmmar som där föreligger. 
 
Svar: Utredningar om läckströmmar pågår och blir klara under hösten 2014. Detta medför att texterna 
om läckströmmar i bilaga K:2 (ver 2.0), avsnitt 2.5 kan behöva uppdateras. 
 
SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, 
kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en överskådlig sammanfattning av 
funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för använt kärnbränsle i Forsmark – 
kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:39 3.4 KBS-metoden 
3.4.1 KBS-metodens miljösäkerhet på kort sikt (1 000-årsperspektivet) 
3.4.1.17 Behov av scenarier med konsekvensbeskrivningar av läckage innan 1 000 år har gått 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.24.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden tar fram scenarier, med 
konsekvensanalyser, som beskriver vad som händer om en viss del av kopparkapslarna läcker inom 1 
000 års-perspektivet. Detta kan göras enligt förslaget ovan. [Se sidorna 52-53 i yttrandet.] 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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274:40 3.4 KBS-metoden 
3.4.2 KBS-metodens miljösäkerhet på lång sikt (100 000-årsperspektivet) 
3.4.2.1 Behov av ytterligare analys av permafrostdjupet under en istid 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.25.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden tar fram ett nytt underlag om 
riskerna för att permafrost kan tränga ner i slutförvaret under en istidscykel och en bedömning av vad 
effekterna skulle bli. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:41 3.4 KBS-metoden 
3.4.2 KBS-metodens miljösäkerhet på lång sikt (100 000-årsperspektivet) 
3.4.2.2 Risker för linsens hållbarhet under en istid 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.26.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden inom kompletteringsfasen gör 
oberoende analyser av risken att slutförvaret utgör en brottanvisning i slutförvarslinsen under en istid. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:42 3.4 KBS-metoden 
3.4.2 KBS-metodens miljösäkerhet på lång sikt (100 000-årsperspektivet) 
3.4.2.3. Bristande kunskap om grundvattenströmning på djupet under istidscykel 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.27.] 
Naturskyddsföreningen och MKG kräver att sökanden hanterar de krav på kompletteringar som 
implicit eller explicit finns i bilaga 2 till föreningarnas första yttrande med krav på kompletteringar 
2012-06-01 (ab 146). Bilagan innehåller detaljerade synpunkter på frågeställningar som rör 
problematiken med bristen på kunskap om grundvattenströmning på djupet. 
 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden kunskap om 
grundvattenförhållanden på djupet under en istid tas fram som underlag för och att det mot denna 
bakgrund utförs modelleringar. 
 
Föreningarna vill förtydliga att det behövs kunskap om grundvattenförhållanden på 2-3 km djup som 
en del av detta underlag. Sådan kunskap kan även vara relevant för att kunna bedöma den långsiktiga 
säkerheten för den alternativa metoden djupa borrhål. Sökanden kan med fördel använda den 
utrustning som det svenska projektet Swedish Deep Drilling Program (SDDP) förfogar över. 
 
Föreningarna utökar sitt krav till att sökanden bör använda den utrustning som det svenska projektet 
Swedish Deep Drilling Program (SDDP) förfogar över för att borra hål för att ge ökad kunskap om 
grundvattenförhållanden på djupet. 
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Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:43 3.4 KBS-metoden 
3.4.2 KBS-metodens miljösäkerhet på lång sikt (100 000-årsperspektivet) 
3.4.2.4 Storleken på jordbävningar som kan förekomma under en istid 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.28.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att det utförs utredningar av hur stora 
jordbävningar som kan äga rum under en istid och hur dessa kan påverka slutförvaret. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:45 3.5 Alternativa utformningar och nollalternativet 
3.5.1 Generella kommentarer avseende alternativredovisningen 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.31, 14.32, 14.33 och 14.34.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav återstår att sökanden ska behandla metoden djupa 
borrhål som en alternativ utformning av slutförvaret och att detta tydligt ska framgå i ansökan med 
underlag genom att såväl djupa borrhål som KBS-metoden ska benämnas alternativa utformningar av 
geologisk deponering. 
 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav återstår att sökanden ska se till att ansökan 
kompletteras så att alternativa utformningar, särskilt den alternativa utformningen djupa borrhål, 
utreds i den omfattning som behövs för att på ett objektivt och allsidigt sätt kunna presenteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen och att det därmed blir möjligt att göra en utvärdering av olika 
alternativa utformningar jämfört med den sökta. 
 
Föreningarna drar tillbaka kompletteringskravet att sökanden tar fram ett underlag med scenarier för 
framtida energitillförsel på svensk, europeisk och global nivå. 
 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav återstår att sökanden mer utförligt redovisar 
slutförvaring i lerlager som en alternativ utformning för geologisk deponering samt en bedömning av 
möjligheten att använda metoden i södra Sverige. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 
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• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:46 3.5 Alternativa utformningar och nollalternativet 
3.5.2 Bristande redovisning av metoden djupa borrhål som alternativ utformning av geologisk 
deponering 
[SKB anger på förstasidan av bilagorna K:2 och K:3 att SKB tagit del av informationen i MKG:s 
bilagor, men inte behandlat denna vidare.] 
Naturskyddsföreningen och MKG kräver att sökanden hanterar de krav på kompletteringar som 
implicit eller explicit finns i bilaga 4 och 5 till föreningarnas första yttrande med krav på 
kompletteringar 2012-06-01 (ab 146). Bilagorna innehåller detaljerade synpunkter på frågeställningar 
som rör bristen på kunskap om den alternativa metoden djupa borrhål. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:47 3.5 Alternativa utformningar och nollalternativet 
3.5.2 Bristande redovisning av metoden djupa borrhål som alternativ utformning av geologisk 
deponering 
3.5.2.1 Behov av ett allsidigt och objektivt underlag för metoden djupa borrhål 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.35.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden att sökanden tar fram ett 
allsidigt underlag för den alternativa utformningen djupa borrhål. Föreningarna ställer som 
kompletteringskrav att ansökan sedan omarbetas för att ta hänsyn till ett sådant underlag. 
 
Föreningarna utökar sitt krav till att sökanden bör använda den utrustning som det svenska projektet 
Swedish Deep Drilling Program (SDDP) förfogar över för att borra hål för att ge ökad kunskap om 
grundvattenförhållanden på djupet. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 
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• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:52 3.7 Lokaliseringsprocessen och redovisning av alternativa platser 
3.7.3 Behov av en ny och oberoende bedömning av betydelsen av en inlandslokalisering för den 
långsiktiga miljösäkerheten (längre genombrottstider vid läckage) 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.42.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden inom kompletteringsfasen tar 
fram en ny analys av frågan om storregional grundvattenströmnings roll för långsiktig miljösäkerhet, 
både för östra Småland och Norduppland. 
 
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. SKB kompletterar även bilaga PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle med bilaga K:19, Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark 
med referensområden, (SKB R-10-63). 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:53 3.7 Lokaliseringsprocessen och redovisning av alternativa platser 
3.7.4 Behov av mer kunskap om salthalten i grundvattnet på djupet vid en inlandslokalisering och 
möjligheten att placera ett slutförvar djupare och mer miljösäkert 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.43.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden att sökanden inom 
kompletteringsfasen tar fram studier av hur ett djupare placerad slutförvar (500-1000 m) vid en 
lokalisering inåt landet skulle påverka den långsiktiga miljösäkerheten, särskilt i relation till salthalter. 
Den fördjupade kunskap om grundvattenförhållanden på djupet som krävs i avsnitt 3.6. ska utgöra en 
del av underlaget och studien ska även visa hur en istid kan påverka den långsiktiga miljösäkerheten 
vid en djupare placering.  
 
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. SKB kompletterar även bilaga PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle med bilaga K:19, Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark 
med referensområden, (SKB R-10-63). 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
274:59 3.8 Risker för avsiktliga intrång, behov av övervakning och 
informationsöverföring 
3.8.2 Bristande hantering av behov av långsiktig övervakning p.g.a. kärnämneskontroll (safeguards) 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.50.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav kvarstår att sökanden beskriver hur övervakningen 
för kärnämneskontrollen (safeguards) ska ske efter tillslutningen av slutförvaret. 
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Föreningarna ställer dessutom som kompletteringskrav att sökanden beskriver hur stora resurser som 
behövs och hur de ska garanteras. 
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med en fördjupning av resonemanget avseende kontroller av 
slutförvarets barriärer efter deponering och efter förslutning i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2 Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering respektive 7.3 Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:63 3.9 Påverkan på naturmiljön och bullerproblematik 
3.9.3 Grundvattensänkningen 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.55 och 14.56.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav, listade ovan, kvarstår. Föreningarna anser att 
resultat från pilotprojektet om konstbevattning samt kompensationsåtgärder för skogsmarken ska 
lämnas in i prövningen enligt miljöbalken. Föreningarna anser även att underlag om Fiskarfjärdens 
vattentillflöde och om fler våtmarker kan inkluderas i åtgärdsplanerna ska lämnas in i prövningen 
enligt miljöbalken. 
 
Svar: Resultaten från pilotförsöket för infiltration i våtmarker presenteras i K:15, Pilotförsök med 
vattentillförsel till en våtmark i Forsmark. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
274:64 3.9 Påverkan på naturmiljön och bullerproblematik 
3.9.4 Igenfyllnad av vattenområde inom driftområdet 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.57.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav att sökanden ska redovisa påverkan av de gölar som 
planeras att fyllas samt beskriva de nya ersättningsgölarnas kvalitet kan delvis anses besvarat. 
Föreningarna ställer dock som fortsatt krav att sökanden visar att det gölarnas areal inte är viktig för 
gölarnas ekologiska funktion. Dessutom ställer föreningarna som krav att den skötselplan som SKB 
har tagit fram ska lämnas in i prövningen enligt miljöbalken. 
 
Svar: SKB kompletterar MKB:n med bilaga K:17, Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark. I underlaget beskrivs i detalj den planerade skötseln av SKB:s mark i 
Forsmark (se kapitel 4). Det omfattar beskrivningar av både principerna för skötseln och föreslagna 
skötselåtgärder för områdets olika naturtyper. SKB avser även att teckna ett naturvårdsavtal med 
Skogsstyrelsen för skötseln av SKB:s skogsmark i Forsmark. Arbetet med naturvårdsavtalet pågår vid 
skrivande stund och SKB kommer att lämna in avtalet som en komplettering till ansökan när det är 
undertecknat. Vad gäller skötselplanen är SKB:s uppfattning att den är riktad till den personal som 
praktiskt ska genomföra skötselåtgärderna. SKB bestrider därför att komplettera med skötselplanen. 
 
 
274:68 3.9 Påverkan på naturmiljön och bullerproblematik 
3.9.8 Buller och transporter 
[SKB:s svar finns i Bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstans, svar 14.63.] 
Naturskyddsföreningens och MKG:s tidigare krav att sökanden ska utreda möjligheten att transportera, 
framförallt bergmaterialet och bentonitleran, via fartyg, kvarstår. Föreningarna anser att utredningar 
för transportvalens miljökonsekvenser ska ingå i prövningen enligt miljöbalken.  
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Svar: I den kompletterande bilaga K:14, Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i 
Forsmark, har SKB utrett förutsättningar för transporter av bergmassor och bentonit. Underlaget 
omfattar såväl tekniska och logistiska frågor som bedömning av miljökonsekvenser och risker för 
olika transportalternativ. SKB avser även fortsättningsvis att utreda och överväga olika alternativ för 
transporter av bergmassor från den planerade anläggningen i Forsmark. Vad gäller transporter av 
bentonit till Forsmark ser fortfarande SKB svårigheter med transporter sjövägen till Forsmark och har 
som huvudinriktning att bentoniten transporteras sjövägen till Hargshamns hamn för vidare transport 
till Forsmark med lastbil.  
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15 Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 
Aktbilaga 153 (granskningsrapport MKB) och några frågor om MKB i aktbilaga 154 
(granskningsrapport Clink). 
 
Alternativa metoder/utformningar 

15.1 SSM anser att SKB inom ramen för MKB:n behöver redovisa en fördjupad 
utvärdering av hur olika metoder för slutligt omhändertagande av det använda 
kärnbränslet kan förväntas uppfylla strålsäkerhetslagstiftningens och miljöbalkens 
krav i relation till de av SKB definierade utgångspunkterna för den sökta 
verksamheten. Av redovisningen bör framgå hur de allmänna hänsynreglerna har 
beaktats vid val av metod/utformning och hur lagkrav och utgångspunkter har viktats 
mot varandra vid utvärderingen av olika alternativ. 

Svar: SKB har i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 4.4, MKB:n som 
beslutsunderlag, redovisat sin syn på MKB:ns omfattning och innehåll. 
 
SKB uppfattar att de kompletteringar som efterfrågas rörande långsiktig säkerhet, metodval samt 
strålsäkerhetsrelaterad organisation, ledning och styrning ligger vid sidan av vad en MKB ska 
innehålla enligt 6 kap 7 § miljöbalken. 
 
Efterfrågat underlag för SKB:s val av slutförvaringsmetod finns redovisat i ansökan, bilaga MV – 
Metodval – utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle och SKB är inte 
berett att sortera in det under MKB:n. En redovisning av hur de allmänna hänsynreglerna har beaktats 
vid val av metod/utformning ges i bilaga AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna. Se 
även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3, Andra metoder för 
slutförvaring. 
 

15.2 Inom ramen för utvärderingen ovan behöver SKB komplettera MKB:n med en 
fördjupad redovisning av kunskapsläget kring de system som skulle behövas för att 
utifrån ett hushållningsperspektiv återanvända kärnbränslet som en energiråvara. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.2, Återvinning av uran 
och plutonium i det använda kärnbränslet. 
 

15.3 SKB behöver uppdatera redovisningen av ett borrhålsförvar och klargöra hur senare 
års teknik- och kunskapsutveckling har omhändertagits samt fördjupa resonemangen 
rörande de olika barriärsfunktionerna för ett borrhålsförvar. Utifrån ett sådant 
uppdaterat underlag bör SKB även uppdatera den jämförande bedömningen mellan 
KBS-3 och djupa borrhål. 

Svar: SKB har i avsnitt 2.1 och 4.4 i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) klargjort att 
prövningen endast omfattar den sökta verksamheten. Deponering i djupa borrhål bygger på ett helt 
annat strålsäkerhetskoncept än det som SKB förklarat sig berett att ta ansvar för och som omfattas av 
ansökan. Se dock information i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 
10.3.1, Djupa borrhål. 
 

15.4 SKB behöver förtydliga vilka delar av bilagorna (R-10-12 och R-10-13) till 
metodvalsrapporten som redovisar SKB:s syn på dessa frågor. 

Svar: Se svar 15.3. Dessutom tilläggs följande: Eftersom rapporterna är drygt två år gamla kan dessa 
inte helt återspegla förslag och diskussioner som framförts i dokument som publicerats efter ansökan. 
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Olika utredningar har fortsatt att diskutera tänkbara deponeringsdjup, borrhålsdiameter och avstånd 
mellan borrhål. Den övergripande bedömningen av konceptet djupa borrhål är dock fortfarande 
densamma. 
 
Se vidare bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål, 
speciellt underrubrik Status av referenserna R-10-12 och R-10-13. 
 

15.5 SSM anser att SKB behöver komplettera redovisningen i MKB:n med en mer utförlig 
beskrivning och motivering av hur detaljutformningen och tillvägagångssättet för 
uppförande av slutförvarsanläggningen enligt KBS-3-metoden har optimerats med 
avseende på den långsiktiga strålsäkerheten. 

Svar: SKB menar att det efterfrågade underlaget, redan finns tillgängligt eller kommer att lämnas in 
till SSM inom ramen för den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen och ligger vid sidan av vad 
en MKB ska innehålla enligt 6 kap 7 § miljöbalken, se dock bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.1, Motivering av utformningen för att säkerställa strålsäkerheten. 
 
 
Val av plats 

15.6 SSM anser att SKB bör förtydliga redovisningen i MKB:n så att den ger en tydligare 
beskrivning av hur strålsäkerhetsfrågorna har hanterats under platsvalsprocessen. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, Lokalisering av 
slutförvaret. 
 
 
Inkapslingsanläggningen 

15.7 SSM anser att SKB behöver komplettera MKB:n med en fördjupad jämförande 
utvärdering av en inkapslingsanläggning vid Simpevarp respektive Forsmark. SSM 
anser att för- och nackdelar med de olika alternativen bör belysas mer utförligt när det 
gäller förväntade utsläpp av radioaktiva ämnen, risker för missöden och risk för 
påverkan på den långsiktiga strålsäkerheten. SKB behöver bättre redovisa motiven för 
vald utformning för respektive lokalisering. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.3, Lokalisering av 
Clink.  
 
 
Nollalternativet 

15.8 SSM anser att SKB behöver komplettera MKB:n med ett nollalternativ som beskriver 
vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt för en fortsatt strålsäker 
hantering av det använda kärnbränslet ifall tillstånd till slutförvaret inte medges. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
 
Avgränsningar av MKB:n 

15.9 SSM anser att SKB behöver komplettera beskrivningen i MKB:n av 
omgivningskonsekvenser till följd av händelser som bedöms ha låg sannolikhet att 
inträffa, men där konsekvenserna kan bli stora.  
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Svar: Se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 4.4.2 samt bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8.2, Radiologiska risker – störningar och 
händelser. 
 

15.10 SSM anser att SKB behöver komplettera MKB:n med en beskrivning av 
kapselfabriken, som en del av slutförvarssystemet, och verksamhetens betydelse för 
den långsiktiga strålsäkerheten. 

Svar: Fabriken för tillverkning av kapslar utgör inte någon kärnteknisk anläggning, den omfattas inte 
heller av annan anledning av tillståndsplikt enligt miljöbalken. 
 
SKB har i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 4.4.1, MKB:ns avgränsning 
till den sökta verksamheten, redovisat sin syn på vad som ska ingå i en MKB. 
 
Frågan om kapselns funktion som barriär i det planerade slutförvaret är en sådan strålsäkerhetsfråga 
som kommer att bli föremål för noggranna överväganden i tillståndsprövningen enligt 
kärntekniklagen. En sammanfattande redovisning av dessa frågor återfinns i SR-Site. 
 
Enligt SKB:s uppfattning bör man vid prövningen utgå från att de kapslar som används i 
slutförvarsanläggningen kommer att vara utformade och utrustade så att dess långsiktiga 
barriärfunktion upprätthålls. Prövningsmässigt bör detta regleras genom krav på kvalitetsstyrning och 
kontroll i kapselfabriken och mottagningskontroll före användning för inkapsling. Det saknas skäl för 
att inom ramen för denna prövning beskriva själva verksamheten i kapselfabriken. 
 
 
Tydlighet i beskrivningen 

15.11 SSM anser att SKB bör komplettera redovisningen i MKB:n med en tydligare 
beskrivning av hur farligheten hos de radioaktiva ämnena i kärnbränslet avtar på 
mycket lång sikt. 

 SKB bör av denna anledning komplettera beskrivningarna i MKB:n vad gäller 
sambandet mellan stråldos och risken för hälsokonsekvenser. SKB hänvisar i MKB:n 
till den internationella strålskyddskommissionens (ICRP) riskmodell där sannolikheten 
för skada antas proportionell mot stråldosens storlek för doser som inte ger akuta 
skador. För att öka allmänhetens förståelse av MKB:n anser SSM att detta samband 
mellan dos och risk för skadeverkningar bör kvantifieras. 

 
En särskild fråga gäller konsekvenserna av slutförvaret på mycket lång sikt – tiden 
bortomen miljon år efter förslutning. Myndigheten anger i SSM:s allmänna råd till 
föreskrifterna (SSMFS 2008:21) om säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och 
kärnavfall, att en redovisning bör innehålla en beskrivning av hur farligheten i avfallet 
avtar med tiden. SSM anser att detta bör beskrivas även i MKB:n, utöver den 
redovisning som finns i SRSite (punkt 9). 

Svar: SKB instämmer med SSM vad gäller syftet med MKB:n och att den ska innehålla tillräcklig 
information och tillräckligt med resultat för att allmänheten ska få en samlad bild av projektets 
påverkan på hälsa och miljön. Information om radioaktivitet och strålning redovisas i avsnitt 3.4, 
Radioaktivitet och strålning och en sammanfattning av arbetet med den långsiktiga analysen samt 
viktiga resultat och slutsatser från denna redovisas i avsnitt 10.1.6, Slutförvaret – Säkerhet efter 
förslutning.  
 
I säkerhetsanalysen studeras ett antal scenarier med möjliga framtida utvecklingar för slutförvaret. Om 
utvecklingen i ett scenario leder till att kapslar skadas, beräknas också utsläpp av radionuklider och 
stråldoser till individer som tänks befinna sig på markytan i närheten av förvaret. För en given stråldos 
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räknar man slutligen fram en risk för skadeverkningar för den individ som utsatts för dosen. Denna 
sista uträkning görs på ett sätt som finns angivet i SSM:s föreskrift 2008:37 och som följer 
internationell praxis på området.  
 
SSMFS 2008:37 anger att beräkningen ska göras så som rekommenderas av internationella 
strålskyddskommissionen ICRP. Detta innebär att dosen, uttryckt i enheten Sievert, multipliceras med 
en given faktor (0,073) för att ge en risk för skadeverkningar till följd av cancer eller ärftliga skador. 
Tillämpat på bakgrundsstrålningen i Sverige, som är omkring 0,001 Sievert per år, innebär det 
följande: Om man under hela livet utsätts för dosen 0,001 Sv/år blir risken att drabbas av cancer eller 
ärftliga skador på grund av den radioaktiva strålningen är 0,073 x 0,001, eller 0,0073 procent per år. 
Om man lever i 100 år blir då den ackumulerade risken för dessa skador 0,73 procent. Annorlunda 
uttryckt kan man förvänta sig att om en stor grupp människor, som alla lever i 100 år, utsätts för 
bakgrundsstrålning under hela sina liv kan man förvänta sig att 0,73 procent av individerna i gruppen 
blir skadade under sina liv. För utsläpp från slutförvaret accepteras enligt SSMFS 2008:37 en risknivå 
på en på miljonen per år. För en grupp individer som lever i 100 år med doser som ligger precis på 
gränsen till vad som accepteras för ett slutförvar, skulle man förvänta sig att 0,01procent skulle 
drabbas av skador. Detta betyder att risken som accepteras för ett slutförvar är ungefär en hundradel av 
den som orsakas av den naturliga bakgrundsstrålningen. 
 
Avfallets farlighet avtar med tiden på så sätt som anges i figur 2-1 i SR-Site, återgiven här som figur 
15-1. Av figuren framgår att farligheten kort efter drift i reaktorn reducerats till cirka en tiotusendel 
efter en miljon år, den tunna, svarta linjen i figuren. Under de därpå följande nio miljoner åren avtar 
farligheten med ytterligare cirka en faktor 10. Därefter förändras farligheten mycket långsamt 
eftersom endast naturligt uran och dess dotterprodukter återstår. Den dominerande uranisotopen U-238 
har en halveringstid på 4,7 miljarder år, det vill säga farligheten hos materialet ändras bara i så långa 
tidsperspektiv. 
 
 

 
Figur 15-1. Radiotoxicitet vid intag via födan av uran och urandöttrar i en given mängd uranmalm (blå kurva) 
och av summan av alla fraktioner som uppstår när motsvarande mängd uran används i kärnbränslecykeln (röd 
kurva). Tiden avser tid efter reaktordrift. De olika fraktionerna utgör det använda kärnbränslet (38 MWd 
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termisk energi/kg U av typ SVEA 64 BWR), det utarmade uranet och urandöttrarna som separeras i uranverket i 
tidiga led i bränsletillverkningen.  
 

15.12 SSM anser att SKB bör komplettera redovisningen i MKB:n med en beskrivning av 
hur slutförvarets skyddsförmåga kan påverkas till följd av oavsiktligt intrång efter 
förslutning. 

Svar: Risken för framtida mänskliga intrång och möjliga konsekvenser av detta har hanterats enligt 
internationell praxis och gällande föreskrifter. Den redovisning som finns i SR-Site avsnitt 14.2, 
Scenarier relaterade till framtida mänskliga handlingar och därtill hörande referenser anser SKB vara 
tillfyllest i detta sammanhang. Denna fråga rör säkerheten efter förslutning och bör enligt SKB 
hanteras inom prövningen av ansökan enligt kärntekniklagen. Frågan berör således sådana händelser 
som inte ska belysas och konsekvensbedömas i en MKB, se avsnitt 4.4.2 i kompletteringsyttrandet 
(komplettering I, april 2013). 
 

15.13 SSM anser att SKB bör komplettera MKB:n med en mer detaljerad beskrivning av det 
bränsle som ansökan avser. 

Svar: En beskrivning av den mängd bränsle som ansökan avser och vilka olika typer av bränsle det är 
fråga om framgår av själva ansökan (toppdokumentet avsnitt 1.3). En mer detaljerad redogörelse ges i 
den så kallade bränslerapporten (SKB TR-10-13) som lämnats in som en del av ansökan enligt 
kärntekniklagen.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 1.1.1, Mängden bränsle. 
 
 
Skyddsåtgärder och kontrollsystem 

15.14 SSM anser att SKB behöver komplettera MKB:n med en sammanställning av de 
skyddsåtgärder och kontrollsystem som avses eller övervägs att tillämpas under 
uppförande och drift av slutförvarsanläggningen. 

Svar: För att undvika, minska och om möjligt avhjälpa betydande negativa effekter som den planerade 
verksamheten ger upphov till, avser SKB att vidta åtgärder. Dessa beskrivs för varje anläggning (se 
kapitel 8, 9 och 10 i MKB:n) samt i form av en sammanställning i avsnitt 12.4 i MKB:n. Vidare 
kommer SKB i samband med uppförande och drift av slutförvarsanläggningen att följa upp och 
kontrollera en mängd olika parametrar, vilka omfattar både miljöparametrar och tekniska parametrar. I 
MKB:n redovisas översiktligt den planerade uppföljningen av miljöparametrar i kapitel 13. Inom 
ramen för prövningen enligt miljöbalken har SKB också lämnat in ett förslag till kontrollprogram som 
direkt kopplar till de villkorsförslag, som även de ingår i SKB:s ansökan enligt miljöbalken. Som 
remissinstans kommer även i fortsättningen SSM att kunna ta del och lämna synpunkter på dessa 
underlag för de aspekter som är relaterade till myndighetens expertkompetens. En uppdatering av 
SKB:s förslag till kontrollprogram kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen senast i juni 
2013.  
  
SKB menar därmed att det efterfrågade underlaget, redan finns tillgängligt eller kommer att lämnas in 
till SSM inom ramen för den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen och ligger vid sidan av vad 
en MKB ska innehålla enligt 6 kap 7 § miljöbalken.  
 
En övergripande beskrivning av systemet för de kontroller som planeras för slutförvarssystemet ges i 
bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för slutförvars-
systemet. I avsnitt 7.3, Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet, redogörs för 
de plats- och kvalitetskontroller som SKB planerar för att verifiera och säkerställa att kraven uppnås.  
 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 194 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

15.15 SSM anser att SKB behöver komplettera MKB:n med en beskrivning av vilka 
återstående teknikutvecklingsfrågor och tester som är av betydelse för den långsiktiga 
strålsäkerheten för ett slutförvarssystem enligt KBS-3-metoden.  

Svar: SKB har i bilaga VU – Verksamhet, ledning och styrning – Uppförande av slutförvars-
anläggningen, till ansökan enligt kärntekniklagen, givit en redovisning av den fördjupning av kunskap, 
forskning och teknikutveckling som planeras fram till att slutförvarssystemet kan tas i drift. 
Redovisningen är på en övergripande nivå och planerna kommer successivt att detaljeras med hänsyn 
till resultat från fortsatt forskning och teknikutveckling samt de synpunkter som framförs i samband 
med granskningen av ansökan och Fud-programmet.  
 
Denna fråga bör enligt SKB hanteras inom prövningen av ansökan enligt kärntekniklagen. Frågan 
berör sådana aspekter som SKB menar inte ska belysas och konsekvensbedömas i en MKB. 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen – samråd 

15.16 SSM anser att SKB behöver komplettera samrådsredogörelsen med beskrivning av hur 
principiella synpunkter som framförts under samråden har tagits omhand i den 
framtagna MKB:n. 

 
Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 
 
Kapacitet i Clab/Clink 

15.17 SSM anser att SKB behöver komplettera ansökan och MKB:n med en handlingsplan 
för det fall att kapaciteten i Clab/Clink inte räcker t.ex. till följd av att 
slutförvarsprogrammet försenas. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
 

Ytterligare frågor relaterade till MKB:n från granskningsrapport Clink 

Aktibilaga 154, sidan 18.  
 

15.18 När det gäller punkt 2 i tabell 6.1.1-1 [i SSM:s granskningsrapport för Clink] har 
medelvärdet räknats ut för olika perioder i Bilaga F Kapitel 6 (PSAR) [6] och Bilaga H 
(MKB) [6] vilket gör det svårt att jämföra uppgifterna. Punkt 3 i samma tabell 
redovisas av SKB i form av två stapeldiagram som inte ser likadana ut i Bilaga F 
Kapitel 7 (PSAR) [6] respektive Bilaga H (MKB) [6]. Resterande värden i tabellen är 
jämförbara. SSM anser att en jämförelse mellan PSAR och MKB ska kunna göras, och 
till exempel bör diagrammen för årlig dos till kritisk grupp från luft- respektive 
vattenutsläpp från Clab vara lika. SSM anser att SKB behöver förtydliga varför 
uppgifterna i Bilaga F (PSAR) [6] och Bilaga H (MKB) [6] inte överensstämmer med 
varandra. 

Svar: PSAR Clink lämnades in år 2009 och MKB:n år 2011. MKB:n baseras på vid tiden senast 
tillgängligt underlag, vilket medför att det i vissa fall avviker från underlaget till PSAR. Till skillnad 
mot MKB:n kommer PSAR att uppdateras vid flera tillfällen inom ramen för den pågående 
prövningen. Detta medför att det är ofrånkomligt att dataunderlaget i PSAR kommer att avvika från 
dataunderlaget i MKB:n.  
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Ett exempel på detta är att diagrammen för årlig dos till kritisk grupp som redovisas i PSAR Clink och 
MKB har tagits fram vid olika tidpunkter och omfattar olika tidsperioder för utsläppen från Clab 
(1998–2007 för PSAR och 1998–2009 för MKB:n). Dock bör det inte påverka dosnivåerna för 
specifika år (som SSM påpekar i sina synpunkter). Skillnaden mellan diagrammen är att det är olika 
åldersgrupper som har använts som kritisk grupp för PSAR respektive MKB:n och att det i MKB:n 
smugit sig in ett tryckfel rörande den åldersgrupp som identifierats som kritisk grupp.  
 
De dosberäkningar som redovisas i PSAR baseras på utsläppsdata då det fortfarande var OKG som 
hade driftansvaret för Clab. Baserat på Simpevarps områdets samlade radiologiska utsläpp 
(kärnkraftverken och Clab) är det åldersgruppen 7–12 åringar som beräknas få den högsta dosen för 
både luft- vattenutsläppen och därmed används som kritisk grupp.  
 
De dosberäkningar som redovisas i MKB:n baseras på den åldersgrupp inom den kritiska gruppen som 
får högst dos från Clabs radioaktiva utsläpp. När radiologiska utsläpp från enbart Clab används för 
beräkningar av dos till kritisk grupp blir det åldersgruppen 12–17 åringar (och inte 7–12 åringar som 
står i MKB:n på sidan 159) som beräknas få den högsta dosen till följd av luft- och vattenutsläppen. 
Som bekant görs beräkningar för åldersgrupperna 0–1 år, 1–2 år, 2–7 år, 7–12 år, 12–17 respektive 
vuxna och den grupp som identifieras som kritisk grupp kan variera från år till år, mellan olika 
utsläppskällor och från en anläggning till en annan beroende på utsläppens natur. Till exempel kan 
nämnas att för radiologiska utsläpp till vatten från Clab varierar åldersgruppen som får den högsta 
dosen mellan olika år beroende på nuklidsammansättningen i utsläppen.  
 
Slutsatsen är därmed att diagrammen i både PSAR och MKB:n redovisar korrekta dosberäkningar men 
att det ska stå i MKB:n att det är åldersgruppen 12–17 åringar som är den kritiska gruppen istället för 
åldersgruppen 7–12 åringar såsom står i det inlämnade underlaget.  
 
 
15.19 Bilaga H (MKB) [6] anger i avsnitt 3.4 att neutronstrålning i princip upphör efter att 

drift av kärnkraftsreaktor upphör. Detta stämmer knappast då neutronstrålning måste 
beaktas, speciellt vid transport och vid torr hantering i Ink. Det framgår också av 
Bilaga F Kapitel 6 och 7 [6]. Neutronstrålning är också en konsekvens av en 
kriticitetsolycka. MKB [6] nämner inte mycket om neutronstrålning. Argumentationen 
bör dokumenteras tydligare. SSM anser att SKB behöver komplettera ansökan med 
ovan beskrivet underlag. 

 
Svar: Sista meningen i avsnitt 3.4 (Radioaktivitet och strålning) i MKB:n på sidan 35 är felaktig i sitt 
sammanhang (”Den når dock inte utanför reaktorinneslutningen och upphör praktiskt taget helt när 
kärnklyvningen avbryts.”) och ska ersättas med följande: 
 
”Neutronstrålningen stoppas av någon meter vatten eller annat material som innehåller mycket väte, 
till exempel plast som polyeten, medan tyngre ämnen som exempelvis järn eller bly har en dålig 
skärmningseffekt.  
 
Neutronstrålning finns naturligt på samma sätt som alfa-, beta- och gammastrålning. I det använda 
kärnbränslet finns det ämnen, transuraner, som avger neutroner vid sönderfall. Denna neutronstrålning 
beaktas vid design och konstruktion av anläggningen på samma sätt som annan strålning.” 
 
För övrigt menar SKB att neutronstrålning inte är en utsläppsfråga utan en arbetsmiljöfråga, eftersom 
radioaktiva ämnen som avger neutronstrålning är inneslutna i bränslematrisen och därmed inte kan 
lämna anläggningen via vatten- eller luftutsläpp. Beskrivningarna i MKB:n är menade som 
information och SKB har inte för avsikt att utveckla frågan mer i MKB:n. 
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15.20 Påverkan på människor och miljö vid en kriticitetsolycka vid såväl mellanlagring som 
inkapsling av använt kärnbränsle redovisas inte i SKB:s miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) [6]. SSM anser att SKB behöver komplettera ansökan med ett sådant underlag. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8.2, Radiologiska risker 
– störningar och händelser. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från SSM, enligt aktbilaga 265.  
 
Kompletteringen innefattar även frågor som bestridits i K:9, men där kompletteringen medgivits vid 
möte mellan SSM och SKB den 18 mars 2014. 
 
265:1 Avgränsning MB och KTL (se även s. 1–3) 
SSM har efter oktober 2012 begärt ett flertal kompletteringar från SKB avseende frågor som berör 
ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen. Dessa har viss betydelse i sammanhanget i den mån 
säkerhets-redovisningarna också utgör en del av ansökan enligt miljöbalken. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
 
265:2 Utvärdering av metoder (s. 6-7) 
SKB har inte kompletterat ansökan med den efterfrågade analysen och utvärderingen av hur olika 
alternativ uppfyller ställda krav och de av SKB identifierade utgångspunkterna. 
  
SSM menar att rätten att få sin ansökan prövad inte fråntar SKB skyldigheten att inkomma med det 
underlag som behövs för att kunna utvärdera om det valda förslaget är den rimligt bästa lösningen för 
att nå ändamålen. För det krävs att de krav och utgångspunkter som anges i ändamålen viktas mot 
varandra.  
 
Exempelvis angav SSM att målet (kravet) att skydda människors hälsa och miljön från skadlig verkan 
av strålning väger tyngre än det s.k. generationsmålet som innebär att avfallsfrågan löses av den 
generation som dragit nytta av kärnkraften. SSM förväntade att SKB skulle ta fram en mer utförlig 
analys och utvärdering av hur olika alternativ uppfyller kraven och de av SKB identifierade 
utgångspunkterna än vad som nu gjorts.  
 
SSM vill erinra om att det i förarbetena till miljöbalken (prop. 2004/05:159 s. 56) understryks att det 
trots länsstyrelsens vägledning alltid är den sökande som ansvarar för att alla relevanta uppgifter finns 
i MKB och att den beredande myndigheten, när den ska pröva ansökan och MKB, alltid kan begära 
kompletteringar om beskrivningen inte uppfyller kraven och därmed inte utgör ett fullgott 
beslutsunderlag.  
 
SSM, tidigare Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI) har under 
samrådsprocessen framfört synpunkter angående metodvalsredovisningen i MKB. Till exempel 
framfördes vid det särskilda möte som hölls i frågan den 25 januari 2008 (SKI dnr 2007/1155) att de 
alternativa metoder som SKB studerat inom ramen för Forskning-utveckling-demonstration (Fud) 
programmet bör redovisas i MKB.  
 
SSM anser att de skäl som SKB anger för att sortera bort alternativ inte i alla delar är tillräckligt 
underbyggda. SSM:s begäran om komplettering kvarstår.  
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I begäran hänvisade SSM till den redovisning som återfinns i en av de refererade rapporterna (R-10-
12) som kan tjäna som utgångspunkt för den uppdatering av underlaget som SSM efterfrågar.  
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
 
265:3 Hushållning (s 7-8) 
SSM bedömer att den redovisning som SKB lämnat delvis ger klargörande svar angående möjligheten 
att återanvända bränslet inom dagens reaktorprogram. 
 
SSM bedömer att redovisningen på ett belysande sätt illustrerar vilken roll som det använda 
kärnbränslet från dagens reaktorer kan få för kommande reaktorprogram och om det av detta skäl kan 
finnas anledning att avvakta med etableringen av ett slutförvarsprogram. 
 
SSM saknar dock fortfarande delar av det som efterfrågats när det gäller kunskapsläget kring de 
system av olika reaktortyper och anläggningar som skulle behövas för att utifrån ett 
hushållningsperspektiv återanvända kärnbränslet som en energiråvara. 
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0). Avsnitt 2.4 behandlar hushållnings- och 
kretsloppsprincipen. 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

 
 
265:4 Djupa borrhål (s 9-10) 
Det är SSM:s uppfattning att frågan om alternativa metoder avgörs inom ramen för 
tillståndsprövningen och därmed inte kan lämnas till Fud-programmet. 
 
En särskild faktor vid prövning av slutförvarsansökan är säkerhetsanalysens extrema tidsperspektiv 
(100 000-tals år). En sådan tidshorisont medför stora osäkerheter i vilka faktorer som kan påverka 
slutförvarets framtida utveckling och i förlängningen skyddet av människors hälsa och miljön. 
Eftersom osäkerheter i samband med utvärdering av dos/risk ökar med tiden har myndigheten angett 
att SKB ska tillämpa strålskyddsoptimering och BAT. Kravet på BAT innebär att plats och metod bör 
väljas för att förhindra, begränsa och fördröja utsläpp från både tekniska och geologiska barriärer så 
långt som är rimligt möjligt. BAT innebär också krav att begränsa sannolikheten för, och 
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konsekvenserna av t.ex. oavsiktligt intrång. Det är därför inte tillräckligt att enbart basera metodvalet 
på uppfyllelse av kriteriet för dos/risk. 
 
För ett KBS-3-förvar är den primära säkerhetsfunktionen att isolera det använda kärnbränslet i 
tekniska barriärer. För ett borrhålsförvar vilar i första hand den långsiktiga strålsäkerheten i stället på 
de barriärsfunktioner som berggrunden och grundvattnet tillhandahåller. Detta innebär att de 
grundläggande osäkerheterna får olika karaktär för de olika alternativen. 
 
SSM begärde därför att SKB skulle uppdatera redovisningen av ett borrhålsförvar och klargöra hur 
senare års teknik- och kunskapsutveckling har omhändertagits samt fördjupa resonemangen rörande de 
olika barriärsfunktionerna för ett borrhålsförvar.  
 
Utifrån ett sådant underlag har SSM begärt att SKB uppdaterar den jämförande bedömningen mellan 
KBS-3 och djupa borrhål som ett underlag för utvärdering mot kraven på tillämpning av 
strålskyddsoptimering och BAT, liksom mot bestämmelserna i 2 och 6 kap. miljöbalken.  
 
SSM anser att SKB:s redovisning i vissa delar har förbättrats, men att betydande delar av det som 
SSM efterfrågat i nuläget saknas.  
 
SSM återkommer med ett ställningstagande avseende kompletteringsbehovet i dessa delar efter att ha 
granskat de nya rapporterna.  
 
Svar:  
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
 
265:5 Förtydligande av detaljutformningen (s 11-12) 
SSM delar SKB:s syn att en MKB inte behöver innehålla detaljerade beskrivningar och argumentation 
som stöd för det valda alternativet. Sådana redovisningar kan återfinnas i underlagsrapporter till MKB. 
Däremot anser SSM att motiv för valt alternativ/utformning av betydelse för skyddet av människors 
hälsa och miljön ska ingå som en del av redovisningen i MKB. MKB behöver alltså klargöra vilka 
varianter av utformningen som utvärderats och slutsatserna från de huvudsakliga steg som har lett 
fram till den valda utformningen. 
 
I kompletteringen redogör SKB för hur man har hanterat de krav som företaget har identifierat för 
slutförvarssystemet och hur man säkerställt att den valda tekniska lösningen eller utformningen 
uppfyller de nedbrutna kraven. Som läsanvisning anser SSM att den redovisning som SKB ger delvis 
är klargörande för den metod som tillämpats under utvecklingsarbetet. 
 
De rapporter (främst SKB TR-09-22) som SKB hänvisar till redovisar till stora delar på vilka grunder 
som olika tekniska komponenterna för den valda utformningen av KBS-3-systemet anses uppfylla de 
krav som härletts från säkerhetsanalysen. Redovisningarna adresserar dock inte specifikt utformnings- 
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samt uppförande- och driftfrågor som kan vara av betydelse för den långsiktiga strålsäkerheten, 
exempelvis deponeringsteknik och schakt-och-ramp. 
 
Svar: I kompletteringsyttrandet 18 november 2013 (bilaga K:9) bestred SKB detta önskemål om 
komplettering. Efter avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 18 mars 2014, har dock SKB åtagit 
sig att komplettera ansökan med förtydliganden beträffande detaljutformmningen, se ny text i bilaga 
K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.1, Motiv för utfomning för att säkerställa 
strålsäkerheten. 
 
 
265:6 Val av plats (s12-13) 
I sitt svar har SKB, till en viss grad, utvecklat en beskrivning av hur strålsäkerheten har använts som 
ett urvalskriterium i platsvalprocessen. I beskrivningen har SKB angivit en kort sammanfattning av 
hur säkerhetsrelaterade faktorer viktats mot industriella och samhällsrelaterade faktorer under 
platsvalprocessen. SSM anser att innehållet inte ger mycket mer än det som redan finns i olika delar av 
ansökan, även om det förtydligar MKB något. 
 
SSM bedömer att en åskådlig redogörelse av platsvalsprocessen i MKB bör inkludera en beskrivning 
av hur valet av områden för platsundersökningar påverkades (eller inte) av de dåvarande 
myndigheternas (dvs. SKI respektive SSI) granskning och efterföljande regeringsbeslut i november 
2001. 
 
Med hänvisning till diskussionen nedan – En samlad MKB anser SSM att förståelsen för 
platsvalsprocessen tjänar på att SKB tar fram en ny, reviderad MKB där processen redovisas på ett 
strukturerat sätt och innehåller de förtydliganden som görs under kompletteringsskedet. 
 
I SKB:s svar ingår en särskild diskussion om lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra 
inlandslägen. Bortsett från hänvisning till en tidigare översiktlig utredning av för- och nackdelar med 
att förlägga slutförvaret till norra respektive södra Sverige, samt vid kusten respektive inlandet, 
beskriver den senaste redovisningen till största delen SKB:s nuvarande perspektiv på dessa frågor 
(delvis härledda från studier som genomförts under och efter platsundersökningsskedet). 
 
Redovisningen ger inte förtydligande av hur de potentiella fördelarna av inlandslägen har behandlats 
som en del av beslutsprocessen under förstudieskedet eller senare. 
 
I frågan om jämförelsen mellan Hultsfred och Forsmark baserat på dagens kunskapsläge planerar SSM 
att återkomma till SKB. 
 
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. Detta utgör också svar på de fördjupade frågor om Hultsfred som alternativ plats, som 
SSM ställt inom ramen för tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen. SKB kompletterar även bilaga 
PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle med bilaga K:19, 
Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden, (SKB 
R-10-63). 
 
 
265:7 Inkapslingsanläggningen (s 13-14) 
SSM bedömer att SKB har utvecklat redovisningen av hur lokaliseringen av inkapslingsanläggningen 
kan påverka risken för kapselskador i samband med transport och hantering. 
 
Något som SSM hade velat se belyst är alternativet med en våt+torr hantering i Forsmark. Alternativet 
innebär att bränslet transporteras vått från Clab till Forsmark så som det görs idag från kärnkraftverken 
till Clab. En fördel med detta alternativ är att bergarbeten inte behöver utföras vid lagringsbassängarna 
i Clab. 
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Att berguttaget eventuellt kommer att genomföras med försiktig sprängning innebär inte att arbetet 
inte är förenat med risker. Frågan om den minskade bergtäckningen över bassängerna behöver också 
belysas ur ett långsiktigt perspektiv. SKB har inte heller berört möjligheten till en alternativ 
orientering av inkapslingsanläggningen vid Clab. 
 
Beroende av vad som kommer fram vid sakgranskningen kan det finnas behov av att återkomma till 
SKB i denna fråga. 
 
Svar: SKB kommer närmare att redogöra för utformningen av Clink och eventuell påverkan på 
befintliga bergrum i den uppdaterade föreberedande preliminära säkerhetsredovisningen (F-PSAR) för 
Clink som SKB kommer att lämna som komplettering av ansökan enligt kärntekniklagen och tillställas 
miljödomstolen, se kapitel 4 i kompletteringsyttrande II. 
 
SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.3.4, 
Konsekvenser för Clab, med en redovisning av alternativet våt hantering av det använda bränslet vid 
en inkapslingsanläggning i Forsmark.  
 
 
265:8 Nollalternativet (s 14-15)  
SSM anser inte att SKB har kompletterat redovisningen i MKB på det sätt som myndigheten 
efterfrågat. SSM menar att nollalternativet kan behöva redovisa flera olika konsekvensbedömda 
scenarier för att förstå spännvidden i tänkbara effekter samt riskerna för olika utfall om tillstånd inte 
ges eller ifall slutförvaret försenas. 
 
SSM anser till exempel att SKB bör utveckla underlaget för sin slutsats att en torr mellanlagring inte 
skulle ha strålsäkerhetsmässiga fördelar längre fram i tiden. 
 
Svar: I kompletteringsyttrandet 18 november 2013 (bilaga K:9) bestred SKB detta önskemål om 
komplettering. Efter avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 18 mars 2014, har dock SKB åtagit 
sig att komplettera ansökan med förtydliganden beträffande alternativa scenarier över olika tidsskalor 
för fortsatt mellanlagring. Detta lämnas in i samband med kompletteringen av Clab och Clink, se 
kapitel 4 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
265:9 Beskrivning av olyckor (s 15) 
SKB har inte inkommit med kompletteringen. Det innebär att SSM får svårare att göra en samlad 
bedömning av MKB. 
 
Kompletteringen är i sig inte avgörande för att SSM ska kunna granska ansökan i sak eftersom frågan 
även berörs i andra delar av ansökan enligt kärntekniklagen. SSM bedömer ändå att MKB bör 
kompletteras i enlighet med vad som har begärts. Bland annat bör MKB kompletteras med resultat 
avseende omgivningskonsekvenser från den uppdaterade PSAR för Clink, vilken beräknas inkomma 
till SSM senast i juli 2014. 
 
Svar: SKB att återkomma med vissa kompletteringar och uppdateringar av ansökan såvitt gäller Clab 
och Clink och bedömer att sådant underlag kan ges in i början av 2015, se kapitel 4 i 
kompletteringsyttrande II. 
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265:10 Kapselfabriken (s 16)  
SSM har inte fått in vad som har begärts. 
Kompletteringen är i sig inte avgörande för att SSM ska kunna granska ansökan i sak eftersom frågan 
även berörs i andra delar av ansökan enligt kärntekniklagen. En beskrivning i MKB av kapselfabriken 
och dess påverkan är dock av relevans för att kunna göra en samlad bedömning av verksamheten och 
dess miljöpåverkan där kapselfabriken enligt SSM:s bedömning ingår som del av slutförvarssystemet. 
Att verksamheten i anläggningen, när den är uppförd, kommer att regleras med avseende på 
kvalitetsstyrning och kontroller förändrar inte denna slutsats. 
 
Svar: I kompletteringsyttrandet 18 november 2013 (bilaga K:9) bestred SKB detta önskemål om 
komplettering. Efter avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 18 mars 2014, har dock SKB åtagit 
sig att komplettera ansökan med förtydliganden beträffande kapselfabriken, se text i bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, nytt avsnitt 3.1.2, Kapselfabriken.  
 
 
265:11 Oavsiktligt intrång (s 17) 
SSM menar att det är de möjliga konsekvenserna av oavsiktliga intrång efter förslutning som ska 
redovisas i MKB, dvs. slutsatserna från SR-site. 
 
Risken för konsekvenser vid oavsiktliga intrång kan även ha betydelse vid val av plats och utformning, 
något som hanteras i MKB. 
Kompletteringen är i sig inte avgörande för att SSM ska kunna granska ansökan i sak, men har 
betydelse för syftet med MKB. 
 
Svar: I kompletteringsyttrandet 18 november 2013 (bilaga K:9) bestred SKB detta önskemål om 
komplettering. Efter avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 18 mars 2014, har dock SKB åtagit 
sig att komplettera ansökan med förtydliganden beträffande oavsiktigt intrång.  
SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand om 
använt kärnbränsle) till ansökan med bland annat följande dokument:  

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapportenJjämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), där frågan 
om oavsiktliga intrång behandlas i kapitel.8, Diskussioner och slutsatser. Rapporten är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0), där frågan om oavsiktliga intrång behandlas i 
kapitel 6, Bedömning av djupa borrhål i jämförelse med KBS-3 för slutligt omhändertagande 
av använt kärnbränsle. 

 
 
265:12 Beskrivning av bränslet (s 17-18) 
SKB:s svar sammanfattar informationen i huvuddokumenten till ansökningarna, med fokus på total 
mängd bränsle (dvs. information som redan finns i MKB, avsnitt 3.3). Men SSM:s 
kompletteringsbegäran handlade om mer än bara den mängd bränsle som skulle kunna deponeras till 
förvaret. Den handlade även om de olika typer av bränsle (och därmed eventuella variation i 
radioaktivitet, värmeavgivning, osv) som avses slutförvaras. Sådan information anser SSM är relevant 
för att få en övergripande förståelse för lämpligheten av utformningen och drift av den planerade 
slutförvarsanläggningen. 
 
SSM kan konstatera att SKB:s komplettering till följd av Östhammar kommuns yttrande delvis 
adresserar de frågeställningar som SSM efterlyste, men kan konstatera att redovisningen ännu saknar 
en beskrivning av högutbränt bränsle liksom skadat bränsle. 
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Kompletteringen är i sig inte avgörande för att SSM ska kunna granska ansökan i sak då frågan måste 
hanteras även i andra delar av ansökan, men har betydelse för syftet med MKB. Se diskussion nedan – 
En samlad MKB. 
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med en beskrivning av högutbränt bränsle och skadat bränsle i 
bilaga K:2. Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.7, Högutbränt bränsle respektive 
3.8, Skadat bränsle. 
 
 
265:13 Skyddsåtgärder och kontrollsystem (s18-19) 
SSM konstaterar att, även om SKB anger att MKB redan ger tillräcklig information, ger deras svar till 
de efterfrågade kompletteringarna ett visst ytterligare perspektiv på SKB:s nuvarande planer för att 
skydda människors hälsa och miljön. När det gäller frågan om åtgärder och kontroller som behövs för 
att säkerställa och verifiera initialtillståndet hos slutförvaret har SSM också begärt kompletteringar 
från SKB (genom tillståndsprövningen enligt KTL) inom den långsiktiga säkerhetsanalysen. 
 
SSM bedömer att SKB:s hänsyn till den stegvisa prövningen enligt KTL är rimlig, men vad som 
saknades i MKB var ett uttryckligt klargörande av betydelsen av sådana åtgärder och en redogörelse 
för det övergripande systemet enligt vilket tilltro till de långsiktiga, passiva strålsäkerhetskontrollerna 
kommer att säkerställas. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
SKB kompletterar även ansökan med en fördjupning av resonemanget avseende kontroller av 
slutförvarets barriärer efter deponering och efter förslutning i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2, Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering respektive 7.3, Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet. 
 
 
265:14 Teknikutvecklingsfrågor (s 19-20) 
I sitt svar hävdar SKB att SSM:s kompletteringsfråga berör aspekter av deras planer som inte behöver 
belysas och konsekvensbedömas i en MKB. 
 
SSM menar att en beskrivning av kunskapsläget (och därmed kvarstående osäkerheter förknippade 
med, till exempel, placering av kapslar i deponeringshål och verifiering enligt driftförhållanden) ger 
underlag till utvärdering av, till exempel, utformningsalternativ samt effekter av den planerade 
verksamheten. 
 
Enligt SSM:s bedömning är kunskapsläget en viktig del av de uppgifter som krävs för att påvisa och 
bedöma tilltro till de resultat och de konsekvenser som redovisas i MKB. 
Även om övergripande information som rör fördjupning av kunskap, forskning och teknikutveckling 
presenteras i ansökan enligt kärntekniklagen (bilaga VU), anser SSM att denna kompletteringsfråga 
liknar ett antal andra som rör omfattningen och kvalitet i MKB. 
 
Svar: I kompletteringabilagan K:9, som lämnades till MMD 18 november 2013, bestred SKB denna 
begäran. Vid möte med SSM 18 mars 2014 godtog SKB SSM:s synpunkter och lämnar härmed följade 
komplettering. 
 
Teknikutvecklingen av KBS-3 systemet har nått så långt att en referensutformning som uppfyller 
konstruktionsförutsättningarna för KBS-3-systemet fastställts, vilket översiktligt redovisas i kapitel 5 i 
SR-Site och i kapitel 3 i SR-Drift. Samtidigt har en genomförbar väg mot produktion och 
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kontrollprogram påvisats. Till exempel har ett flertal fullstora kapslar tillverkats, lock svetsats och 
kvalitetskontrollerats. Buffert och återfyllningsblock har tillverkats. En deponeringsmaskin har 
utvecklats och tillverkats och har redan genomfört hundratals provdeponeringar av fullskalekapslar. 
Olika metoder för berguttaget i deponeringsområdet har testats vid Äspölaboratioriet och vid Posivas 
undermarksanläggning Onkalo. Ett flertal fullskaleförsök i berget har genomförts. I det så kallade 
Prototypförvaret, i en tunnel i Äspö, har ett antal deponeringshål borrats, buffert installerats och 
kapslar med elektriska värmare installerats, varpå tunneln återfyllts och pluggats. Efter cirka tio års 
drift har den yttre sektionen brutits upp för kontroll av att barriärerna utvecklats som beräknat. 
Genomförda analyser bekräftar gjorda antaganden och beräkningar. 
 
Fortsatt teknikutveckling görs för att gå från de prototyplösningar som finns framme och har provats 
till lösningar som är anpassade till en industrialiserad process med fastställda krav på kvalitet, kostnad 
och tidsåtgång. En stor del av det återstående utvecklingsarbetet består av att bygga upp 
produktionssystemet med dess kvalitetskontroll. 
 
Efter inlämnad ansökan fokuserar nu teknikutvecklingen på tidskritiska moment som behöver finnas 
tillgängliga vid olika skeden vid uppförandet av Clink och slutförvaret för använt kärnbränsle. Inför 
uppförandet av slutförvaret behöver undersökningsmetoder och detaljerad teknik för byggande av 
förvarets tillfarter läggas fast. Vidare påbörjas redan nu detaljkonstruktion av de tekniska system som 
behöver vara färdiga inför detaljprojektering av förvarsområdet, produktionsbyggnad för 
bentonithantering och kapselfabrik. Denna utveckling bedöms ta flera år och behöver därför påbörjas i 
god tid innan detaljprojekteringen av de olika anläggningsdelarna kan påbörjas. 
 
De tekniska system som behövs i Clink ska vara inköpta, tillverkade, installerade, testade och 
kvalificerade inför samfunktionsprovningen av KBS-3-systemet. Innan samfunktionsprovning kan ske 
måste metoder och delprocesser för bergutbyggnad av slutförvaret för använt kärnbränsle vara 
framtagna och kvalificerade. Deponeringssystemet ska vara driftsatt vid samfunktionsprovning, vilket 
innebär att tekniska system för hantering och transport av kapsel, buffert och återfyllning ska vara 
tillverkade, installerade och testade. Systemen kommer att genomgå integrationstester före 
samfunktionsprovning för att säkerställa att utrustningar och tekniska system fungerar tillsammans 
som avsett. Kvalificeringar av processer med tillhörande utrustningar, personal och leverantörer ska 
vara genomförda och dokumenterade. System för kvalitetsstyrning och kontroll av kapseltillverkning, 
produktion av buffert- och återfyllningskomponenter, hantering och installation av kapsel, buffert och 
återfyllning samt bergbyggnadsprocessen ska vara implementerat. 
 
Inför tillstånd för provdrift av Clink och slutförvaret för använt kärnbränsle måste en förnyad SAR 
lämnas in. Inför drifttillstånd tas en kompletterad SAR fram och lämnas in till SSM. I denna ska 
resultat och erfarenheter från implementeringsfasen, inklusive samfunktionsprovningen i respektive 
anläggning, redovisas. 
 
 
265:15 Samrådsredogörelsen (s 20) 
SKB svarar inte på SSM:s begäran. SSM efterlyser en samlad redovisning av hur principiella 
synpunkter lämnade under samråden har påverkat avgränsningen av MKB, redovisningen av alternativ 
lokalisering och utformning. 
 
Svar: En beskrivning av hur MKB:n påverkats av samråden ges i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 9.6, Samrådens påverkan på avgränsningen av MKB:n. 
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265:16 Kapacitet i Clab/Clink (s 20-21) 
SSM konstaterar utifrån SKB:s redovisning att tillstånden enligt KTL och miljöbalken för Clab/Clink 
sannolikt kommer att behöva omprövas, även om SKB:s planerande drifttagande av 
slutförvarssystemet inte försenas. SSM ställer sig därför alltjämt frågande till SKB:s strategi för 
tillståndsprövningen som enligt myndighetens förståelse innebär att tillstånden för Clab/Clink kommer 
att behöva omprövas redan innan anläggningen har kunnat tas i drift. Enligt SSM riskerar SKB:s 
strategi att leda till en oklarhet avseende vad den nu pågående tillståndsprövningen omfattar och dess 
miljökonsekvenser. Förfarandet riskerar dessutom att innebära att två tillståndsprövningar kommer att 
behöva genomföras parallellt för samma verksamhet vid Clab/Clink. 
 
SSM ifrågasätter inte att det finns tekniska möjligheter att på olika sätt utöka lagringskapaciteten i 
Clab/Clink. Detta har SKB mycket översiktligt redovisat i kompletteringen avseende nollalternativet. 
SKB hänvisar i övrigt till den senaste redovisningen av Fud-programmet. 
 
Om tillstånd ges till slutförvarssystemet förutsätter detta att tillstånd även kommer att beviljas för 
kapacitetsökningen i Clab. SSM efterlyser därför att SKB i samband med denna tillståndsansökan 
tydligt redovisar vilka åtgärder SKB avser att vidta enligt nuvarande planering och vilka åtgärder som 
avses att vidtas om programmet blir måttligt försenat. SSM anser inte att effekterna till följd av 
måttliga förseningar utgör en del av det s.k. nollalternativet. 
 
Svar: SKB att återkomma med vissa kompletteringar och uppdateringar av ansökan såvitt gäller 
mellanlagringskapaciteten i Clab och Clink och bedömer att sådant underlag kan ges in i början av 
2015, se kapitel 4 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
265:17 Samlad MKB – MKB praxis 
SSM efterlyser därför ett helt nytt dokument där SKB, med utgångspunkt i föreliggande MKB, för in 
kompletterande redovisning och reviderar tidigare texter, samt drar slutsatser utifrån det samlade 
resultatet. 
 
Blir det flera kompletteringsomgångar kan det behövas återkommande, samlade analyser för MKB. 
Frågan är då när i processen det vore bäst att få en ny, samlad MKB. Det kan vara rimligt att vänta och 
i detta skede göra en så kallad "MKB-summering". Det skulle innebära att SKB sammanfattar vad som 
tidigare har sagts, vad som har tillkommit i kompletteringar samt om och i så fall hur det påverkar 
tidigare slutsatser och ställningstaganden i MKB och i ansökan. 
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med bilaga K:10, Summering av inlämnade dokument, rättelser och 
kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av 
använt kärnbränsle (SKBdoc 1440053, ver 1.0). 
 
 
265:18 Kriticitetsolyckor (s 23) 
SSM anser kompletteringsbegäran endast delvis bemötts eftersom SKB inte har gjort en "Systematisk 
inventering av händelser" (som krävs enligt 4 kap l§ SSMFS 2008: l), vilken kopplas till ytterligare en 
kompletteringsbegäran ställt av SSM och behövs för att sakgranska ansökan. 
 
Svar: I kompletteringen av F-PSAR för Clink kommer en händelseinventering ha gjorts och om en 
händelse identifierats som kan leda till en kriticitetsolycka kommer den att redovisas. SKB att 
återkomma med vissa kompletteringar och uppdateringar av ansökan såvitt gäller Clab och Clink och 
bedömer att sådant underlag kan ges in i början av 2015, se kapitel 4 i kompletteringsyttrande II. 
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16 Kärnavfallsrådet 
Aktbilaga 158. 
 
 
Tillgänglighet 

16.1 SKB bör förbättra sökbarheten i ansökningsunderlaget, med tydliga hänvisningar till 
underlagsrapporter. 

Svar: Se svar 16.2. 
 

16.2 Alla referenser och hänvisningar i toppdokumentet bör göras direkt tillgängliga genom 
det länksystem som finns utvecklat för text i pdf-format. Detta skulle på ett avgörande 
sätt underlätta och förbättra förutsättningarna för en noggrann granskning av 
ansökningen och dess bilagor. 

Svar: SKB är medvetet om att ansökan innehåller ett omfattande underlag. SKB har strukturerat 
ansökningsunderlaget med ambitionen att göra innehållet överskådligt, informativt och systematiskt. 
Den strategi som SKB valt för att uppnå detta innebär upprättande av ett förhållandevis övergripande 
toppdokument med fokus på yrkanden, villkorsförslag, tillåtlighetsargument och uppgifter av formell 
karaktär. SKB har medvetet valt att inte ”tynga” läsbarheten av toppdokumentet med hänvisningar och 
referenser till en stor mängd specifika avsnitt i underlagsmaterialet. Den som vill ta del av fördjupade 
redovisningar i olika delar av ansökan hänvisas till underlagsmaterialet, där det av vald bilagestruktur 
framgår var information finns att tillgå. SKB står fast vid den valda strukturen. 
 
I samband med att ansökan lämnades in genomförde SKB informationsmöten med inbjudna 
remissinstanser, där ansökan och dess struktur presenterades närmare.  
 

16.3 Allt underlag som refereras till ska finnas tillgängligt i ansökan. 

Svar: SKB har i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013) avsnitt 2.2, En parallell och 
delvis överlappande prövning, redovisat sin syn på prövningens avgränsning i allmänhet och 
förhållandet till prövningen enligt kärntekniklagen i synnerhet. 
 
SKB anser sig ha stöd i lagförarbeten och i rättspraxis för att tillståndsprövningen enligt miljöbalken 
endast bör innefatta en övergripande bedömning av strålsäkerhetsfrågorna och att den mer ingående 
granskningen och prövningen av dessa frågor ska göras i tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen. 
SKB har av denna anledning valt att endast ge in de sammanfattande säkerhetsredovisningarna för 
Clink och slutförvarsanläggningen till mark- och miljödomstolen. 
 
Mer detaljerad dokumentation rörande strålsäkerheten i de planerade anläggningarna kommer att ges 
in om domstolen så begär. 
 
 
Beslutsprocessen 

16.4 Ansökan bör kompletteras med en beskrivning av beslutsprocessen, de parallella 
processerna och aktörernas roll och ansvar i processen. Detta gäller till exempel 
kommunernas roll i processen, det kommunala vetot och den så kallade vetoventilen.  

Svar: De formella besluts- och prövningsprocesserna för den sökta verksamheten beskrivs i avsnitt 
9.1–9.3 i ansökans toppdokument. När det särskilt gäller frågan om kommunalt veto har SKB tydligt 
uttalat att berörda kommuners medgivande är en förutsättning för att SKB ska vara berett, att på de 
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valda platserna ta ansvar för och driva den verksamhet som nu är föremål för prövning, se avsnitt 1.4 i 
ansökans toppdokument.  
 

16.5 Kärnavfallsrådet anser att ansökan bör kompletteras med en analys av den situation 
som skulle kunna uppstå om arbetet med slutförvaret skulle bli kraftigt försenat eller 
misslyckas.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
 
Ansvar och äganderätt 

16.6 Ansvars- och ägandeförhållanden för det använda kärnbränslet och slutförvaret bör 
klarläggas i SKB:s ansökan. Detta inkluderar ansvarsfördelningen mellan 
reaktorinnehavarna och SKB, samt mellan staten, kommunen och markägarna efter 
förslutning.  

Ansvaret mellan reaktorinnehavarna och SKB bör tydliggöras med utgångspunkt i de 
skyldigheter som ligger på reaktorinnehavarna.  

Ansvaret mellan reaktorinnehavarna och staten bör klargöras i det fall beslut tas att 
förvaret skall utformas så att kärnavfallet skall bi återtagbart. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.5, Finansiering och 
ansvar. 
 
 
Säkerhet och strålskydd 

16.7 Ansökan bör kompletteras med de uppgifter som finns med i ansökan enligt 
kärntekniklagen men som saknas i ansökan enligt miljöbalken, t.ex.  

- uppgifter om verksamhet, organisation, ledning och styrning i samband med 
platsundersökningsskedet samt i samband med uppförandet av 
slutförvarsanläggningen.  

- underlagsrapporter och bilagor till säkerhetsredovisningen (bilagorna AV, VP och 
VU).  

- underbilagorna till bilagorna SR-Drift och SR-Site.  

- preliminär plan för avveckling samt underbilaga till Bilaga Platsval – lokalisering av 
slutförvaret för använt kärnbränsle Comparative analysis of safety related 
characteristics, TR-10-54. 

 
Svar: Se svar 16.3. 
 
 
Det fysiska skyddet av slutförvarsanläggningen 

16.8 En viktig del av säkerheten vid slutförvarsanläggningen och Clink, 
inkapslingsanläggning för slutförvar av kärnkraftsavfall, liksom vid andra 
kärntekniska anläggningar, utgör det så kallade fysiska skydd som krävs dels för att 
skydda anläggningen mot obehörigt intrång, sabotage och annan sådan påverkan som 
kan medföra en radiologisk olycka, dels för att förhindra obehörig befattning med 
kärnämne.  
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Uppgifter om fysiskt skydd bör finnas med i ansökan enligt miljöbalken. 

Svar: Se svar 16.3.  
 
 
Finansieringsfrågan 

16.9 Kärnavfallsrådet anser att SKB bör redovisa vilka andra säkerheter än medlen ur 
Kärnavfallsfonden som bolaget har att tillgå för att garantera att tillräckliga medel 
finns tillgängliga för att avhjälpa den miljöskada eller de andra återställningsåtgärder 
som verksamheten kan föranleda.  

SKB bör redovisa vilka möjligheter SKB har att fullfölja slutförvarsprojektet i 
händelse av att medlen i Kärnavfallsfonden inte skulle räcka till för att täcka de 
kostnader som slutförvarsarbetena genererar. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.5, Finansiering och 
ansvar. 
 
Kunskapsbevarande 

16.10 Kärnavfallsrådet anser att SKB:s ansökan bör kompletteras med en handlingsplan för 
informations- och kunskapsbevarande. Planen bör presentera hur SKB avser bevara 
information om slutförvaret under deponeringstiden och överföra kunskap för 
kommande generationer att förvalta. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 8, Informationsbevarande. 
 
 
Synpunkter på Bilaga MKB – Miljökonsekvensbeskrivning 

16.11 Kärnavfallsrådet anser att ansökan bör kompletteras för att uppfylla miljöbalkens 
krav på MKB:n när det gäller underlag för bedömning av miljöeffekter med avseende 
på den långsiktiga säkerheten, beskrivning och bedömning av metodval, nollalternativ 
och vad som ligger till grund för SKB:s val av plats. 

Svar: SKB har i kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 4.4, MKB:n som 
beslutsunderlag, redovisat sin syn på MKB:ns omfattning och innehåll. 
 
SKB uppfattar att de kompletteringar som efterfrågas ligger vid sidan av vad en MKB ska innehålla 
enligt 6 kap 7 § miljöbalken. Det är SKB:s uppfattning att MKB:n innehåller rimliga och tillräckliga 
beskrivningar av den långsiktiga säkerheten, av metodval, nollalternativ och vad som ligger till grund 
för SKB:s val av plats. SKB anser att uppfyllande av miljöbalkens allmänna hänsynsregler liksom 
redovisning av plats- och metodval är centrala frågor i ansökningarna. SKB har därför förutom att 
behandla dem i ansökans toppdokument och MKB, istället för att ytterligare tynga redovisningen i 
MKB:n, valt att redovisa ett utförligare underlag och tydligt utveckla vår argumentation kring dessa 
centrala frågor i tre separata ansökansdokument (bilagorna AH – Verksamheten och de allmänna 
hänsynsreglerna, PV– Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle och MV – 
Metodval – utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle). 
 

16.12 De bilagor som beskriver plats- och metodval bör ingå i MKB:n. 

Svar: Se svar 16.11. 
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16.13 De samlade effekterna av en radiologisk olycka i någon av de kärntekniska 
anläggningarna och vilken påverkan de kan ha på slutförvaret bör närmare beskrivas i 
MKB:n. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnessvar avsnitt 2.3, Placering av slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk 
och avsnitt 5.8, Risk och säkerhet. 
 

16.14 En helhetsbild av verksamheten och riskfaktorer som är förknippade med dess 
genomförande måste ges i MKB:n. Detta innebär att SKB tydligt måste redovisa 
verksamhetens påverkan för människors hälsa och för miljön på ett tydligare sätt, 
liksom som de risker som verksamheten medför och konsekvenserna av eventuella 
radiologiska olyckor. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8, Risk och säkerhet. 
 

16.15 MKB:n bör kompletteras med en tydligare redovisning av varför SKB har valt 
Forsmark, jämfört med alternativet Laxemar och andra möjliga lokaliseringar i 
Sverige och som har övervägts tidigare i processen, d.v.s. den redovisning som ingår i 
bilaga Platsval. 

Svar: En utförlig och saklig beskrivning av lokaliseringsarbetet samt en kort redogörelse av de motiv 
som ligger till grund för valet av Forsmark återfinns i MKB:n (se avsnitt 3.7 och 5.2.3.1). I MKB:n 
redovisas även en bedömning av miljökonsekvenser för det övervägda alternativet i Laxemar, vilket 
möjligör en jämförelse mellan sen sökta verksamheten i Forsmark och en alternativ lokalisering i 
Laxemar.  
 
Däremot har SKB konsekvent hållit fast vid principen att inte argumentera i MKB:n och den 
argumentation som efterfrågas avseende valet av Forsmark framför Laxemar för lokalisering av 
slutförvaret för använt kärnbränsle redovisas i detalj i bilaga PV, Platsval – lokalisering av slutförvaret 
för använt kärnbränsle. Enligt gängse praxis ska en MKB så långt möjligt redovisa en saklig och 
objektiv bedömning av verksamhetens konsekvenser för människor och miljö. Syftet med en MKB är 
att informera om förväntade miljöeffekter för en planerad verksamhet31.  
 
Argumentationen för valet av plats (mellan Forsmark och Laxemar) återfinns därför i Platsvalsbilagan 
medan redovisningen av miljökonsekvenser för både den sökta verksamheten och det övervägda 
alternativet återfinns i MKB:n.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, underrubrik 
Redovisningen av lokaliseringsarbetet. 
 

16.16 MKB:n bör kompletteras med en jämförande redogörelse för alternativa metoder för 
slutförvaring med avseende på säkerhet, strålskydd och miljöeffekter samt att SKB 
mot bakgrund av en sådan redogörelse motiverar sitt ställningstagande för vald metod.  

Svar: Se svar 16.11. 
 

16.17 MKB:n bör kompletteras med en tydligare beskrivning och konsekvensbedömning av 
det så kallade nollalternativet, en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten 
eller åtgärden inte kommer till stånd. Kärnavfallsrådet anser att effekter och 
konsekvenser av eventuella förseningar i processen, som kan leda till att 

                                                      
31 Se exempelvis Hedlund A och Kjellander C, 2007. MKB Introduktion till miljökonsekvensbeskrivning. 
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nollalternativet blir aktuellt (om än tidsbegränsat), bör beskrivas och bedömas. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 

16.18 Kärnavfallsrådet anser att MKB:n, i enlighet med miljöbalken, bör beskriva hela 
systemet och dess påverkan på miljön under alla dess skeden. Rådet anser därmed att 
även avveckling och rivning av Clab och inkapslingsanläggningen bör ingå i MKB:n. 

Svar: En preliminär avvecklingsplan (SKB P-08-34) har tagits fram för rivningen av Clink (Clab och 
inkapslingsanläggningen) bland annat som underlag för beskrivning av miljökonsekvenserna. 
Förutsättningarna sammanfattas översiktligt i avsnitt 9.1.2.3 i MKB:n i syfte att visa att avvecklingen 
kan genomföras utan oacceptabla miljökonsekvenser. Eftersom rivningen ligger så långt bort i tiden, 
tidigast kring år 2070, är det i dag inte meningsfullt att utveckla beskrivningen av avvecklingen och 
dess konsekvenser i detalj. Inom ramen för dagens lagstiftning krävs en MKB inför avveckling, där 
olika alternativ ska analyseras enligt de förutsättningar som gäller vid den tiden. 
 
 

16.19 Beskrivningen av fysiskt skydd och risker som följd av avsiktliga mänskliga handlingar 
bör redovisas i MKB:n. MKB:n bör även kompletteras med den information som 
framkommer i Bilagan VU - Verksamhet, organisation, ledning och styrning som ingår 
i ansökan enligt kärntekniklagen och har lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten.  

Svar: Se svar 16.11. 
 

16.20 Psykosociala effekter har inte utretts i tillräcklig omfattning i ansökan. MKB:n 
beskriver inte de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller 
åtgärden kan medföra på människors hälsa och bör kompletteras i detta avseende.  

Svar: Resultaten från den särskilda utredning SKB genomfört om psykosociala effekter, rapport 
Psykosociala effekter av ett slutförvar för använt kärnbränsle – En sammanfattning av studier och 
forskning (SKB P-08-26) pekar inte på några uppenbara risker för negativ påverkan på människors 
hälsa av den sökta verksamheten. Frågeställningen och resultatet beskrivs därför endast översiktligt i 
MKB:n, avsnitt 12.1.3.2, Hela systemet – Sammanlagda konsekvenser, Psykosociala aspekter. 
 

16.21 SKB bör komplettera MKB:n med ett resonemang om hur rödlistade arter kommer att 
påverkas samt hur påverkan på dessa arter kan minimeras.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.4, Påverkan på 
rödlistade arter. 
 

16.22 För att Mark och miljödomstolen ska kunna bedöma hur stora miljökonsekvenserna 
blir från SKB:s planerade verksamheter bör MKB:n kompletteras med den 
information som redovisas i rapporter SKB R-10-16, Vattenverksamhet i Forsmark 
Ekologisk fältinventering och naturvärdesklassificering samt beskrivning av 
skogsproduktionsmark samt SKB P-11-04, Underlag till ansökan om dispens enligt 
artskyddsförordningen.  

Svar: Rapporten Vattenverksamhet i Forsmark – Ekologisk fältinventering, naturvärdesklassificering 
samt beskrivningen av skogsproduktionsmark (SKB R-10-16), är en referens till både MKB:n och 
underbilaga 4 till MKB:n. Rapporten R-10-16 lämnas nu in till mark- och miljödomstolen som en 
komplettering till MKB:n, se bilaga K:6. 
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I februari 2011 lämnade SKB in en ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen till länsstyrelsen 
i Uppsala län. Dispensansökan prövas separat. SKB har publicerat en rapport som ligger till grund för 
dispensansökan, Underlag till ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen – Slutförvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark (SKB P-11-04). Denna rapport och annat material i ärendet finns 
tillgängligt hos Länsstyrelsen. 
 

16.23 För att Mark och miljödomstolen ska kunna författa villkor för att begränsa påverkan 
på de höga naturvärden som finns i området bör SKB komplettera med resultat från 
sina pilotstudier där de avser att visa att kompensationsåtgärderna har den 
kompenserande funktion som avses.  

Svar: Vad gäller pilotförsöket för infiltration i en våtmark i Forsmark hänvisas till bilaga K:2, 
Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.2, Grundvattenbortledningens konsekvenser 
för naturvärden. Pilotförsökets syfte är att i förväg testa och dokumentera tillförseln av vatten i en av 
de gölar som riskerar att påverkas av en grundvattensänkning och har ingen koppling till de gölar som 
ska fyllas igen.  
 
För att ersätta de gölar som kommer att fyllas igen i samband med etableringen av driftområdet har 
SKB under vintern 2012 grävt fyra nya gölar i Forsmark. För att följa upp att miljöerna i dessa blir 
lämpliga för gölgrodor, som har mycket specifika krav på sin livsmiljö, har SKB initierat ett 
moniteringsprogram. Viktiga parametrar som följs upp är vattentemperatur, yt- och grundvattennivåer, 
vattenkemi och ekologiska parametrar såsom bottenvegetation. De nya gölarna är även föremål för 
riktade inventeringar och resultat från 2012 års inventeringar redovisas i Inventering av gölgroda, 
större vattensalamander och gulyxne i Forsmark (SKB P-13-03). Inventeringarna visade att redan efter 
några månader förekom både gölgroda och större vattensalamander i tre av de nya gölarna. 
Uppföljningen kommer även att ge SKB viktig information för att bättre förstå dessa miljöer.  
 

16.24 MKB:n bör kompletteras med en utförlig beskrivning av hur de synpunkter som lades 
fram under samrådet har beaktats. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 9, Samråd. 
 
 
Synpunkter på Bilaga PV - Platsval 
 

16.25 Kärnavfallsrådet anser att SKB i sin säkerhetsredovisning bör inkludera ett scenario 
där man gör en beräkning av hur många kapslar som skulle påverkas vid 
sprickpropagering och nysprickbildning av zonen (ZFM)WNW0123, samt vilka 
konsekvenser för den långsiktiga säkerheten detta skulle kunna medföra.  

Svar: Frågan som ställs utgår ifrån Kärnavfallsrådets antagande (sidan 29) att det skulle kunna finnas 
en odokumenterad fortsättning på zonen ”ZFMWNW0123”. Naturligtvis finns det utrymme för 
feltolkningar eller osäkerheter, men det finns inget stöd i det omfattande platsundersökningsmaterialet 
som entydigt styrker en tolkad fortsättning av ZFMWNW0123 tvärs ZFMENE0060A. Skulle mot 
förmodan, under exempelvis detaljundersökningsskedet, en fortsättning av ZFMWNW0123 detekteras 
eller nya, hittills oupptäckta, zoner igenom förvarsområdet upptäckas kommer naturligtvis layouten att 
anpassas därefter, med fullt beaktande av respektavstånd. Det finns tillräckligt förvarsutrymme för 
dylika anpassningar. 
 
Zonen ZFMENE0060A, som ZFMWNW0123 i ett reaktiveringsscenario skulle övertvära, är ställvis 
öppen, vattenförande och omvandlad. Zonen består vidare av ett flertal olika grenar, kallade 0060A, 
0060B, 0060C och det är möjligt att ytterligare grenar kan komma att detekteras i samband med 
detaljerade undersökningar under mark. För att en spricka eller zon ska växa över en annan zon, krävs 
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att den senare zonen har snarlika mekaniska egenskaper som det omgivande, intakta, berget (se till 
exempel Renshaw och Pollard, 199532; Mandl, 200533; Davy med flera, 201034). De 
dilatationsspänningar som skulle uppstå i randen av ZFMWNW0123, för det fall den skulle propagera, 
kan inte upprätthållas tvärs ZFMENE0060A och dess grenar utan upptas däri genom endera dilatation 
eller skjuvning. Propagering igenom ZFMENE0060 är inte fysikalisk möjlig om inte orealistiskt stora 
bergspänningar antas eller om de bergmekaniska egenskaperna som tolkats för ZFMENE0060A, B, C 
är grovt felaktiga. SKB anser det därför orimligt att inkludera det efterfrågade scenariot i analysen av 
den långsiktiga säkerheten. 
 

16.26 SKB bör utförligt redovisa varför de anser det som uteslutet att zonen vid eventuellt 
framtida jordskalv kan propagera igenom den nordvästliga delen av ett framtida 
förvar i Forsmark. 

Svar: Se svar till 16.25. 
 
 
Synpunkter på Bilaga MV – Metodval 

16.27 Rapporten SKB R-10-13 ”Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa 
borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle” bör ingå i 
ansökningshandlingarna.  

Svar: Principen är att dokument som refereras i ansökningarna, men inte lämnats in med 
ansökningshandlingarna, har ett värde i sammanhanget men inte bedömts tillräckligt viktiga eller 
relevanta för att ingå i ansökningarna. SKB har valt att i föreliggande ansökan enligt miljöbalken 
redovisa det underlag och de överväganden som lett fram till beslutet att förorda och gå vidare med ett 
slutförvarssystem enligt KBS-3-metoden. Ansökansbilagan MV – Metodval – utvärdering av 
strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle, ger en samlad och utförlig redovisning i 
ämnet. I denna konstateras bland annat att ett slutförvar enligt KBS-3-metoden, till skillnad mot 
alternativet djupa borrhål, kan uppföras, drivas och förslutas på ett i alla led kontrollerat och 
verifierbart sätt. SKB söker tillstånd för slutförvaring enligt KBS-3-metoden.  
 
Det är SKB:s uppfattning att redogörelsen i själva ansökans toppdokument, i MKB:n och framför allt i 
bilaga MV, där valet av metod och de andra metoder som studerats presenteras, med rapporten 
Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle (SKB R-10-13) som referens, ger ett omfattande och tillräckligt underlag för 
tillståndsprövningen.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3, Andra metoder för 
slutförvaring. 
 

16.28 De referenser och hänvisningar som anges till den alternativa metoden djupa borrhål 
bör uppdateras med mer aktuella och relevanta referenser till senaste årens forskning.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.3.1, Djupa borrhål. 
 

                                                      
32 Renshaw C E och Pollard D D, 1995. An experimentally verified criterion for propagation across unbounded frictional 
interfaces in brittle, linear elastic materials. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics 
Abstracts, 32(3), pp 237-249. ISSN: 0148-9062, 0148-9062. 
33 Mandl G, 2005. Rock joints; the mechanical genesis. Springer, Berlin, Berlin, Federal Republic of Germany (DEU). ISBN: 
3540245537. 
34 Davy P, Le Goc R, Darcel C, Bour O, de Dreuzy J R och Munier R, 2010. A likely universal model of fracture scaling and 
its consequence for crustal hydromechanics. Journal of Geophysical Research, 115. ISSN: 0148-0227.  
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16.29 SKB bör redovisa varför det använda kärnbränslet inte ska återanvändas och 
återvinnas enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler (hushållnings- och 
kretsloppsprinciperna). 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.2, Återvinning av uran 
och plutonium i det använda kärnbränslet. 
 

16.30 Kärnavfallsrådet efterlyser en närmare utredning krävs av det sätt på vilket en 
förlängning av kärnkraftverkens driftstider skulle påverka mellanlagring av använt 
kärnbränsle, det vill säga om mellanlagring vid reaktorerna skulle bli aktuell eller om 
nuvarande mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, som i så fall är aktuellt. 

Svar: Vid en förlängning av kärnkraftverkens driftstider är avsikten att mellanlagra det använda 
bränslet i det befintliga mellanlagret Clab. Om tidsplanen för slutförvaringen fördröjs kan det bli 
aktuellt med utbyggnad av Clab med flera bassänger. Om det är fråga om mindre mängder som skulle 
behöva mellanlagras så kan torrlagring vid Clab vara ett ekonomiskt rimligt alternativ. Att göra 
mellanlagring på andra platser skulle innebära etablering av nya kärntekniska anläggningar och 
transportsystem vilket skulle medföra kraftiga ökningar av kostnaderna utan förbättrad strålsäkerhet.  
Detta är något som, efter utredning, först kan avgöras när man närmare känner till då aktuella 
omständigheter. SKB anser inte att någon ytterligare utredning behövs i nuläget.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 1.1.1, Mängden bränsle 
samt kapitel 4, Nollalternativ. 
 

16.31 Kärnavfallsrådet anser att SKB i högre grad bör beakta konsekvenserna av en 
eventuell utveckling och drift av nya typer av kärnkraftreaktorer, för 
kärnbränsleprogrammet. En fråga som kan ställas är vad det innebär för planerat 
slutförvar att framtidens reaktorer kan tänkas använda det vi idag betraktar som 
avfall, som bränsle. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.1, Framtida 
energisystem – ny kärnkraft och avsnitt 10.2, Återvinning av uran och plutonium i det använda 
kärnbränslet.  
 

16.32 Kärnavfallsrådet anser att SKB bör belysa frågan om omvändbarhet och återtagbarhet 
i ansökan. Omvändbarhet och återtagbarhet är viktiga inslag bl.a. i Finlands 
slutförvarsprogram och omvändbarhet är också ett avgörande inslag i den modell för 
stegvist beslutsfattande som är ett resultat av de krav som finns specificerade i SSM:s 
föreskrifter.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 3.4, Återtag. 
 
 
Synpunkter på Bilaga TP - Teknisk beskrivning 

16.33 Den tekniska beskrivningen bör kompletteras med en redogörelse för hur SKB avser 
hantera logistik och eventuella störningar mellan tre kontinuerligt pågående processer 
i underjordsverksamheten omfattande bergarbeten, deponering och 
återfyllnad/pluggning av deponeringstunnlar. 

Svar: Logistik och hantering av eventuella störningar mellan de tre kontinuerligt pågående 
processerna i undermarksverksamheten sammanfattas i bilaga TB – Teknisk beskrivning och i kapitlen 
4 och 5 i SR-Drift. En mer utförlig beskrivning av logistiken ges i Underground design Forsmark – 
Layout D2 (SKB R-08-116), som är en referens till SR-Site.  
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En övergripande beskrivning av systemet för de kontroller som planeras för slutförvarssystemet ges i 
bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.3, Kvalitetsledningssystemen för 
produktionen av KBS-3-systemet.  
 
 
16.34 Den tekniska beskrivningen bör kompletteras med referenser som gör det möjligt att i 

detalj studera processer och design, det vill säga gå från vad som i SKB:s 
säkerhetsanalys benämns nivå 0 (motsvarande Bilaga TP) till djupare nivåer (Jfr fig. 4-
1 på sidan 8 i Bilaga SR).  

Svar: Bilaga TB – Teknisk beskriving, ger den information om den sökta verksamheten som är 
nödvändig för att kunna bedöma dess miljöpåverkan. En mer detaljerad av beskrivning av 
slutförvarssystemets utformning och processer ingår i det underlag som SKB lämnat in i ansökan 
enligt kärntekniklagen.  
 
 
16.35 Den tekniska beskrivningen bör kompletteras med flödesschema för 

Buffertframställning motsvarande de flödesscheman som ges för processerna 
Bergarbeten, Deponering och Återfyllning. 

Svar: Den tekniska beskrivningen ger den information om den sökta verksamheten som är nödvändig 
för att kunna bedöma dess miljöpåverkan. En beskrivning av buffertframställningen, inklusive 
flödesscheman, görs i kapitel 5 i Design, production and initial state of the buffer (SKB TR-10-18) 
som utgör referens till SR-Site och som lämnats in som underlag till ansökan enligt kärntekniklagen. 
En ytterligare detaljerad redovisning av tekniken för produktion av buffertblock och hur den ska styras 
och kontrolleras så att ställda konstruktionsförutsättningar uppfylls, kommer att göras i underlaget till 
den preliminära säkerhetsredovisning (PSAR) som SKB, som en del av den stegvisa prövningen enligt 
kärntekniklagen, se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 2.2, En parallell och 
delvis överlappande prövning. 
 
 
Synpunkter på Bilaga KP - Förslag till kontrollprogram 

16.36 SKB bör ge en samlad helhetsbild av kontrollprogrammen, inte minst eftersom 
kontrollprogrammen kan förutsättas vara beroende av varandra. 

Svar: En övergripande beskrivning av systemet för de kontroller som planeras för slutförvarssystemet 
ges i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för slutförvars-
systemet. 
 
 
16.37 SKB bör redovisa hur de under drifttiden kommer att kontrollera att miljön i förslutna 

delar av förvaret (pluggade deponeringstunnlar) utvecklas i enlighet med antaganden i 
den långsiktiga säkerhetsanalysen.  

Svar: Att säkerställa att förvarets barriärer uppfyller ställda konstruktionsförutsättningar med 
avseende på säkerheten utgör en central del vid driften av slutförvarsanläggningen. SKB avser inte att 
kontrollera miljön i pluggade deponeringstunnlar, detta framgår av SR-Site, avsnitt 5.8.4, Övervakning 
efter avfallets deponering. Det bör noteras att uppfyllande av krav som kopplar till säkerhet, aldrig 
enbart kan vara en fråga om att med oförstörande provning mäta barriärernas egenskaper vid ett visst 
tillfälle. En minst lika viktig komponent i ett kvalitetsarbete är att säkerställa att tillverkning, hantering 
och installation av förvarets tillverkade barriärer, liksom berguttag och val av deponeringspositioner 
sker inom tillåtna processfönster. I detta sammanhang bedöms den ytterligare säkerhet som skulle 
kunna uppnås genom ett mätprogram som installeras för att följa förvarets utveckling under 100 år 
som mycket begränsad.  



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 214 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

 
SKB:s program för kvalitetssäkring under uppförande av slutförvarsanläggningen beskrivs i bilaga 
K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2, Övervakning av inverkan av 
störningar på slutförvarsplatsen – monitering och avsnitt 7.3, Kvalitetsledningssystemen för 
produktionen av KBS-3-systemet. 
 
 
16.38 I ansökan saknas beskrivning av kontrollprogram för radiologisk utsläppskontroll eller 

omgivningskontroll eller, alternativt, argument för att sådant kontrollprogram inte 
upprättats. 

Svar: En övergripande beskrivning av systemet för de kontroller som planeras för slutförvarssystemet 
ges i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för 
slutförvarssystemet.  
 
 
16.39 SKB bör komplettera förslaget till kontrollprogram med skäl till varför radiologisk 

kontroll av verksamheten i mellanlagringen i Clab genomförs som en del av Clab:s 
egenkontrollprogram och inte omfattas av förslaget. 

Svar: En övergripande beskrivning av systemet för de kontroller som planeras för slutförvarssystemet 
ges i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för 
slutförvarssystemet. Avsnitt 7.1, Kontroller inom miljöområdet, innefattar radiologiska 
omgivningskontroller och utsläppskontroller. 
 
 
Synpunkter på Bilaga SR – Säkerhetsredovisning för slutförvaring av använt kärnbränsle 
 
16.40 Systemanalys av huvudslingan ”Säkerhetsanalys – Konstruktionsförutsättningar – 

Initialtillstånd”. Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-programmet 2010 pekade på 
behovet av systemanalys för att studera sambanden mellan processerna Uppförande 
och Säkerhetsanalys och rollerna för nyckelbegreppen Konstruktionsförutsättningar 
och Initialtillstånd. Analysen ovan [sidan 38-40 i Kärnavfallsrådets yttrande] och i 
Kunskapslägesrapporten 2012 visar att det är nödvändigt att ta med Säkerhets-
analysen och se närmare på hela huvudslingan säkerhetsanalys-konstruktions-
förutsättningar-initialtillstånd. Systemanalysen bör utgå från figur 2 [sidan 38 i 
Kärnavfallsrådets yttrande. Figuren baserad på figur 3-1 i Bilaga SR.] och klargöra 
relationerna mellan de tre huvudelementen säkerhetsanalys, 
byggnorm/konstruktionsförutsättningar och initialtillstånd, och visa hur figuren 2 ska 
realiseras i organisationen av och relationerna mellan de två huvudprocesserna 
Uppförande och Säkerhetsanalys.  

Svar: SKB delar Kärnavfallsrådets syn att framtagandet av konstruktionsförutsättningar måste bygga 
på ett systemtänkande där säkerhetsanalysen har en central roll. Detta framgår till exempel i avsnitt 
15.4.1 i SR-Site, Konstruktionsstyrande fall, Allmänt. 
 
Analysen av säkerheten efter förslutning bygger på att säkerställa kvaliten på barriärer och andra 
konstruktioner när denna kan styras och kontrolleras, det vill säga under hela förloppet av tillverkning 
och deponering. Förvarets utveckling efter deponering värderas med de analysmetoder som tagits fram 
inom området säkerhet efter förslutning, vilka redovisas i SR-Site. Säkerställandet av kvalitets-
styrningen och kontrollen av de faktiska åtgärder som vidtas under utbyggnad och drift utgör 
ingångsförutsättningar i säkerhetsanalysen.  
 
SKB delar också Kärnavfallsrådets uppfattning att konstruktionsförutsättningarna måste baseras på 
parametrar som är mätbara och därmed möjliga att verifiera under en uppförande- och driftfas och att 
frågor kopplade till förvarets drift och säkerheten under drift också behöver beaktas för att utesluta 
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motstridiga designvillkor. Enligt SKB:s tolkning avser konstruktionsförutsättningar krav som KBS-3-
systemets anläggningar med sina barriärer behöver uppfylla för att säkerställa säkerhet både under 
drift och efter förslutning. Konstruktionsförutsättningar avser vanligtvis specifikationer av vilka 
mekaniska och kemiska laster barriärerna måste kunna motstå, begränsningar rörande 
barriärmaterialens sammansättning och acceptanskriterier för de olika utrymmena under mark.  
 
En första komplett uppsättning konstruktionsförutsättningar och andra krav gavs i ansökan. 
Konstruktionsförutsättningar avseende långsiktig säkerhet ges i Design premises for a KBS-3V 
repository based on results from the safety assessment SR-Can and some subsequent analyses (TR-09-
22) och avseende säkerhet under drift i SR-Drift kapitel 3. Ytterligare konstruktionsförutsättningar för 
olika produktionslinjer (kapsel, buffert, återfyllning, förslutning) anges i kapitel 2 i respektive 
produktionsrapport, (TR-10-14, TR-10-15, TR-10-16, TR-10-17, TR-10-18). Utöver detta finns 
övergripande konstruktionsförutsättningar för KBS-3-förvaret som redovisas i Design and production 
of the KBS-3 repository (SKB TR-10-12). De krav som ställs på inkapsling och val av element för 
inkapsling redovisas i Spent nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository (SKB TR-10-13). 
Produktionsrapporterna är referenser till SR-Site och ingår i ansökan enligt kärntekniklagen.  
 
Som redovisats i ansökan enligt kärntekniklagen och i Fud-program 2010 (avsnitt 9.1.1), är det 
omöjligt att från början ange alla detaljerade konstruktionsförutsättningar på en viss produkt eller 
process, utan framtagande av krav, teknikutveckling och säkerhetsanalys måste ske iterativt. En 
revidering av gällande konstruktionsförutsättningar kommer att redovisas i den preliminära 
säkerhetsredovisning (PSAR) som SKB, som en del av den stegvisa prövningen enligt 
kärntekniklagen, lämnar in till SSM för prövning inför tillstånd att påbörja uppförandet av slutförvaret. 
Revideringen baseras på erfarenheter från det pågående arbetet med att uppdatera produktions-
rapporterna och på de säkerhetsanalyser som ingår i ansökan enligt kärntekniklagen. Målen för detta 
arbete är att: 
 

• Ta fram, jämfört med TR-09-22, uppdaterade konstruktionsförutsättningar med avseende på 
säkerhet efter förslutning baserat på den återkoppling som ges i kapitel 15 i SR-Site, 
Slutsatser, avstämda med de konstruktionsförutsättningar som avser säkerhet under drift och 
avstämda med de olika produktionslinjerna, inklusive hantering i inkapslingsanläggningen, så 
att överensstämmelse med dessa konstruktionsförutsättningar kan nås. 

• Ta fram, jämfört med de konstruktionsförutsättningar som anges i SR-Drift kapitel 3 och i 
PSAR för inkapslingsanläggningen kapitel 3, förslag till uppdaterade konstruktions-
förutsättningar med avseende på säkerhet under drift, avstämda med de konstruktions-
förutsättningar som avser långsiktig säkerhet och avstämda med de olika produktionslinjerna, 
inklusive hantering i inkapslingsanläggningen, så att överensstämmelse med dessa 
konstruktionsförutsättningar kan nås. 

• Ta fram, jämfört med de konstruktionsförutsättningar som anges i kapitel 2 i respektive 
produktionsrapport, förslag till uppdaterade sammanvägda linjeövergripande konstruktions-
förutsättningar (utförandekrav) på utförande av bergarbeten och förslutning/återfyllnad av 
tillfarter, central- och stamtunnlar, deponeringstunnlar och deponeringshål, kapsel och bränsle, 
inklusive hantering i inkapslingsanläggningen, i överensstämmelse med givna konstruktions-
förutsättningar avseende långsiktig säkerhet och säkerheten under drift enligt ovan. 

 
De grundläggande principerna för avvägning av konstruktionsförutsättningar som berör flera barriärer 
är: 

• Sammantagna ska konstruktionsförutsättningarna leda till överensstämmelse med krav som 
avser hela KBS-3-förvarets säkerhet. 

• Konstruktionsförutsättningar måste vara praktiskt uppnåeliga och verifierbara för samtliga 
berörda barriärer. 

• Konstruktionsförutsättningar som innebär enkla, robusta och effektiva lösningar är att föredra. 
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Dessa principer används för att ta fram sammanvägda krav för bränsle, kapsel, buffert, återfyllning, 
förslutning och bergutrymmen. och kommer att redovisas i det planerade PSAR dokumentet 
”Konstruktionsförutsättningar och andra krav”. Ytterligare revision, efter PSAR, kan dock inte 
uteslutas i samband med att säkerhetsredovisningen förnyas i senare steg av den stegvisa prövningen.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för 
slutförvarssystemet. 
 
 
16.41 Förslag till Mätprogram. Beskrivning av ett mätprogram som gör det möjligt att 

definiera initialtillståndet för en och samma tidpunkt. Skulle SKB komma fram till att 
det är omöjligt med dagens mätteknik att mäta tillståndet för deponerade kapslar och 
tunnlar efter återfyllning utan att störa barriärerna måste i så fall SKB förklara varför 
ett mätprogram är onödigt. ANDRA som är den franska organisationen för 
omhändertagande av kärnavfall, har informerat Rådet om att man för närvarande 
utvecklar ett kontrollprogram för mätning av kritiska parametrar i förvaret under 
minst 100 år efter förslutning. Det anser man vara både nödvändigt och möjligt att 
genomföra utan att det påverkar förvarets långsiktiga säkerhet. Ett liknande program 
måste vara möjligt att genomföra även i Sverige. 

Svar: Som framgår av SR-Site avsnitt 5.8.3 avser SKB, som ett led i den stegvisa prövningen av 
slutförvaret enligt kärntekniklagen, ta fram ett kontrollprogram för uppförande och drift av förvaret 
med syftet att säkerställa att konstruktionsförutsättningarna och andra krav på uppförande, 
förvarsutbyggnad och deponeringsverksamhet uppfylls. Kontrollprogrammet med tillhörande 
kvalitetsdokumentation utgör grunden för att bedöma om uppförandet, förvarsutbyggnaden och 
deponeringsverksamheten uppfyller de angivna konstruktionsförutsättningarna och kraven på 
effektivitet och kvalitet.  
 
En övergripande beskrivning av systemet för de kontroller som planeras för slutförvarssystemet ges i 
bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 7, Kontroller för slutförvars-
systemet. Se även svar på fråga 16.37. 
 
 
16.42 Utredning om konstgjord vattenmättning av bufferten. [Se även kompletteringsbehov 

under synpunkter på bufferten och återfyllning i kapitel 14.2 Synpunkter på 
slutförvarets tekniska barriärer.]  

Svar: Att endast fylla ”porerna” mellan pellets med vatten skulle ge ett tillskott på cirka 1 000 liter. 
Den totala mängden vatten som behöver tillföras systemet av block och pellets för att det ska bli 
vattenmättat är cirka 1 700 liter. Detta innebär att även om alla spalter kunde fyllas med vatten är 
systemet långt ifrån full vattenmättnad. 
 
SKB har testat konstgjord vattenmättning i två storskaliga projekt på Äspö (CRT och LASGIT). Vid 
dessa försök användes en betongplatta som förankrades i berget för att förhindra en uppsvällning av 
pellets och block. Denna lades på det översta blocket så fort som möjligt efter att vatten fyllts i spalten. 
Trots detta uppstod stora deformationer i främst pelletsen. SKB har också testat systemet pellets/block 
i mindre skala där systemet har fått begränsad tillgång till vatten under en vecka. Försöken utfördes 
utan vertikal last. Också dessa försök uppvisar stora deformationer och här i såväl block som pellets. 
Att tillföra vatten efter deponering, men innan tunnelåterfyllningen installeras ses därför inte som 
framkomligt. 
 
Att tillföra systemet av buffertblock och pelletsvatten efter det att tunnelåterfyllningen är på plats 
innebär både risker och problem; dels är det är svårt att påvisa att vatten har nått alla delar av den 
pelletsfyllda spalten, dels skulle en artificiell bevätning innebära att ett system av tuber för att få in 
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vatten måste installeras och sedan tas bort. Dessutom är enligt ovan effekten av artificiell tillförsel av 
vatten i den pelletsfyllda spalten på hela bevätningsprocessen begränsad.  
 
Det är möjligt att ha högre vatteninnehåll på blocken vid kompakteringen och ändå uppnå samma 
torrdensitet som för referensdesignen (17 procent vattenkvot). Enligt SKB:s planer ska 
konsekvenserna av att öka vatteninnehållet utredas. SKB har tidigare tryckt block till storskaliga 
försök på Äspö (LASGIT) med hög initial vattenkvot och vattenmättnadsgrad. Tekniskt är det möjligt 
att uppnå en vattenmättnadsgrad på cirka 95 procent. För att uppnå detta kan de solida blocken 
kompakteras med cirka 40 MPa med en vattenkvot på cirka 21 procent. Motsvarande värden för de 
ringformiga blocken är kompakteringsspänningen 80 MPa med en vattenkvot på cirka 20 procent. 
SKB har i samband med LASGIT-projektet tittat på vad en hög initial vattenmättnadsgrad på bufferten 
har för betydelse för vattenmättnadsprocessen. En högre vattenkvot gör dock att den maximala 
densiteten som kan åstadkommas sjunker och att blockens lagringsbeständighet kan äventyras. 
Sammantaget ser SKB i dag därför inga fördelar med att öka vattenkvoten i blocken. 
 
 
Synpunkter på Bilaga SR Site – Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret 

16.43 Kunskaperna om bergspänningarna på planerat förvarsdjup i Forsmark bör 
förbättras. [Detta genom nya mätningar med andra metoder eller med en förbättrad 
version av överborrningsmetoden.] 

Svar: SKB instämmer i att kunskaperna om bergspänningarna på planerat förvarsdjup bör förbättras. 
Avgörande bättre kunskap kan dock bara erhållas i samband med att olika mätningar görs när förvarets 
tillfarter byggs. SKB har för avsikt att göra mätningar från schakt och tunnlar, se kapitel 8, speciellt 
avsnitt 8.5.2 i Underground design Forsmark – Layout D2 (SKB R-08-116). Se även avsnitt 4.3.3 i 
Framework programme for detailed characterisation in connection with construction and operation of 
a final repository for spent nuclear fuel (SKB R-11-14). Baserat på resultaten av dessa mätningar 
kommer SKB att vid behov modifiera orientering och utformning av tunnlar och andra bergrum i 
slutförvarsanläggningen. 
 
 
16.44 SKB bör bättre förklara orsaken till de höga bergspänningarna och spänningsfältet 

omkring linsen samt beskriva betydelsen av bergspänningarnas riktning och storlek för 
planering och anläggning av tunnlarna till och i slutförvaret. 

Svar: Bergspänningssituationen i den tektoniska linsen och hur den beror av geologiska förhållanden 
summeras i avsnitt 11.6 i Site description of Forsmark at completion of the site investigation phase – 
SDM-Site Forsmark (SKB TR-08-05). Den låga sprickfrekvensen medför att bergspännings-
magnituden är relativt hög även nära markytan. 
 
Bergspänningsmagnituden och tunnlars form och orientering relativt in-situ spänningsfältet har 
betydelse för spänningskoncentrationer runt den byggda tunneln eller hålet. Vid en viss spänningsnivå, 
uttryckt som spänningskoncentrationen i hålrummets kontur (σ1) relativt bergets hållfasthet (σc) kan 
spjälkbrott initieras i spröd, granitisk berggrund. Vid cirka σ1/ σc < 0,15 börjar spjälkning initieras, 
främst som mikrosprickor. Ju större kvot, desto kraftigare brott kan förväntas. När σ1/ σc ~ 0,3 kan 
brottet ske snabbt, vilket kan påverka säkerheten vid tunneldrivning (så kallat ”smällberg”), se avsnitt 
7.3 i Rock stability considerations for siting and constructing a KBS-3 repository – Based on 
Experiences from Äspö HRL, AECL's URL, tunneling and mining (SKB TR-01-38). Genom 
anpassning av tunnlars form, vilket är lätt med konventionell tunneldrivning, kan problemet reduceras, 
se till exempel avsnitt 5.4 i TR-01-38. 
  
De vertikala deponeringshålen utsätts för samma spänningssituation som tunnlarna, men påverkas 
även av spänningskoncentrationerna runt deponeringstunnlarna. Spänningskoncentrationen runt 
deponeringstunnlar minimeras när dessa är orienterade i maximalt cirka 30° från största in-situ 
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horisontalspänningen, därmed minimeras risken för spjälkning i deponeringshål, se avsnitt 6.1.3 i 
Underground design Forsmark – Layout D2 (SKB R-08-116). SKB bedömer att konfidensen i 
orientering av största horisontalspänningen är hög, eftersom samstämmighet finns mellan oberoende 
metoder, se figur 7-18 i TR-08-05. Dock ökar risken för spänningsinducerade brott mot djupet, vilket 
är en av de faktorer som beaktas vid val av anläggningsdjup. 
 
 
16.45 Eftersom det är oklart om hydrauliska förbindelser finns på andra ställen utmed den 

betydelsefulla Singözonen bör detta utredas noga i fält inför den framtida 
detaljplaneringen av förvaret. 

Svar: Denna information kommer fram i samband med detaljundersökningarna, som pågår under hela 
anläggningsskedet. Eventuell påverkan på den långsiktiga säkerheten kommer att utvärderas i 
kommande säkerhetsanalyser, se kompletteringsyttrandet (komplettering I, april 2013), avsnitt 2.2, En 
parallell och delvis överlappande prövning. 
 
 
16.46 Bergspänningen på förvarsdjup bör bekräftas eftersom denna har stor signifikans för 

modellering av sprickpropagering. Det är anmärkningsvärt att strukturen A1 inte är 
bättre definierad och bör därför karaktäriseras geologiskt. Är strukturen 
vattenförande ska dess relation till ENE0810 och ENE0060A bestämmas. 

Svar: SKB avser karaktärisera bergspänningssituationen på förvarsdjup i samband med att förvarets 
tillfarter byggs. Innan dess är förutsättningarna för en mer detaljerad karakterisering begränsade, se 
även svar på 16.43.  
 
 
16.47 Osäkerheterna vad gäller transportegenskaperna bör klarläggas genom 

sorptionsstudier i såväl laboratorieskala som i fältförsök. Det gäller därvid att särskilt 
utreda skillnaden i sorptionsegenskaper mellan opåverkat berg och den skadade zonen 
(EDZ). 

Svar: Sorptionsegenskaperna hos EDZ har begränsad betydelse för den långsiktiga säkerheten. 
Resultaten av säkerhetsanalysen SR-Site visar, att för samtliga scenarier där kapselskador inte kan 
uteslutas, sker utsläppet av radionuklider till en naturlig bergspricka som korsar deponeringshålet och 
inte till EDZ och detta trots att flödet i EDZ ansattes som pessimistiskt högt i ljuset av erfarenheter 
från fältförsök.  
 
 
16.48 Det bör tydligt framgå om de planerade sju markbaserade GPS-mottagarna [för 

mätningar av bergrörelser] kommer att vara stationära eller inte. 

Svar: SKB anser att det vore olyckligt att i detta skede av prövningen låsa frågan om utrustning för 
mätning av bergrörelser på den detaljeringsnivå som frågan innebär. Utgångspunkten för prövningen 
bör vara att mätning av bergrörelser kommer att ske genom ett tillräckligt antal lämpligt placerade, 
utformade och utrustade mätinstrument. Frågan bör lämpligen hanteras inom ramen för detalj-
projekteringen och anläggningskontrollen. Se även svar på fråga 16.49 och 16.50. 
 
 
16.49 SKB bör, inte bara överväga att, installera ett lokalt seismiskt nätverk. 

Svar: Planering för installation av lokalt seismiskt nätverk pågår. SKB utreder för närvarande 
omfattningen av det lokala bruset så att instrument med adekvat känslighet kan handlas upp och 
installeras. Pilotmätningar bedöms kunna initieras under år 2013 och nätverket beräknas kunna vara i 
full operativ drift 2015–2016. 
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16.50 Det är angeläget att SKB återupptar mätningar med modern satellitteknik (till exempel 
dInSAR), för att verifiera att inga (vertikala) rörelser sker utmed större lineament 
under uppförande och drift av förvaret. 

Svar: Någon form av långtidsövervakning med modern teknik kommer att initieras av SKB före 
byggstart, men det går inte i dagsläget med visshet uttala vilken teknik, eller kombination av tekniker, 
som kommer att tillämpas. SKB för i dagsläget interna diskussioner om vilka tekniker som på bästa 
sätt kan kvantifiera eventuella rörelser längs zoner och/eller mellanliggande block. SKB har tidigare 
använt dInSAR under en relativt kort period. Det finns emellertid andra lovande tekniker, till exempel 
Lidar, som skulle kunna ge likartade eller ännu bättre data. Huruvida kontinuerliga mätningar med 
GPS ska initieras, beror på utfallet av en pågående utredning av de redan utförda mätningarna. 
 
 
16.51 SKB bör ytterligare genomlysa påståendet att framtida exploaterbara 

mineraltillgångar saknas i Forsmarksområdet, innan man med säkerhet kan utesluta 
att det inte finns några mineralförekomster norr och nordost om den tektoniska linsen, 
samt i det vattentäckta icke blottade området med tolkad (och potentiellt 
mineraliserad) förekomst av vulkanit. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.2, Mineralförekomster i 
Forsmarksområdet. Det kan tilläggas att SKB inte har hävdat att Forsmarksområdet skulle sakna 
mineraltillgångar som kan bli intressanta för exploatering i en framtid, inte heller att 
mineralförekomster kan uteslutas i området norr och nordost om den tektoniska lins som inrymmer 
förvarsområdet. SKB:s slutsatser är för det första att den tektoniska linsen i sig helt saknar 
malmpotential. För det andra att eventuell exploatering av mineraliseringar inom de områden i 
omgivningen där detta inte kan uteslutas, inte på något väsentligt sätt skulle kunna påverka, eller 
påverkas av, en slutförvarsanläggning med planerad placering och utformning. Grunden för dessa 
slutsatser redovisas i SR-Site, sidorna 753–755, underrubrik Kvantitativ bedömning av 
radionuklidutsläppet och doskonsekvenserna av penetration av en kapsel under borrning.  
 
 
16.52 Det bör göras en beskrivning av kapselns säkerhetsfunktioner som innefattar 

konsekvenserna av krypning och korrosion av svetsfogar. 

Svar: Säkerhetsfunktionen (Safety function) Can1, koppartjockleken >0, säger bara att så länge 
tjockleken är större än noll är höljet tätt och är inte en förutsättning för analyserna av mekanisk 
belastning. Analyser av korrosion specifikt i svetsfogar finns beskrivet i avsnitt 5.2.5 i rapporten om 
kopparkorrosion, An update of the state-of-the-art report on the corrosion of copper under expected 
conditions in a deep geologic repository (SKB TR-10-67). Analyser av kombinationer av scenarier, till 
exempel kopparkorrosion och skjuvbelastning, finns beskrivet i avsnitt 12.9.3 i SR-Site, 
Kombinationer av scenarier och fenomen. 
 
En mer detaljerad redogörelse för definitionen av säkerhetsfunktioner och dess kriterier och för det 
vetenskapliga underlaget avseende som analysen av kryp och korrosion i svetsfogar ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 
kompletterande detaljerad information till SSM. 
 
 
16.53 Krypning och krypmodellering av hela kapseln under olika mekaniska påfrestningar 

bör utredas. 

Svar: Kryp och krypmodellering är behandlat i designanalysen för kapseln (Design analysis report for 
the canister, SKB TR-10-28) och dess underlag. En uppdaterad designanalys kommer att tas fram till 
PSAR. Det kan noteras att i SR-Site och ansökan är analysen pessimistisk såtillvida att kopparns 
duktilitet inte tillgodoräknas vid definitionen av brott på kapseln (kopparhöljet ansätts som 
genombrutet när belastningen på insatsen ger en ytspricka som är större än största acceptabla defekt). 
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En mer detaljerad redogörelse av det vetenskapliga underlaget avseende analysen av kryp och 
krypmodellering ingår i det underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har 
SKB lämnat kompletterande detaljerad information till SSM. 
 
 
16.54 Resultat från korrosionsförsök i laboratoriemiljö bör jämföras med och tolkas med 

utgångspunkt från förvarsliknande förhållanden. 

Svar: SKB anser att det är en helt korrekt utgångspunkt. I underlaget till SR-Site, bland annat i State-
of-the-art-rapporten om kopparkorrosion (SKB TR-10-67) beskrivs experiment som gjorts för att 
studera olika korrosionsprocesser och detta kunskapsunderlag diskuteras sedan i TR-10-67 i relation 
till slutförvarsmiljön. En sammanställning av experimentella resultat kring olika korrosionsprocesser 
finns också i processrapporten för bränsle och kapsel, TR-10-46, i enlighet med metodiken som 
tillämpas för hanteringen av processer av betydelse för den långsiktiga säkerheten i SR-Site. 
 
 
16.55 Bildning och transport av vätgas från kopparkorrosion i syrefri miljö under högt yttre 

tryck i slutförvaret bör utredas. Vätgasens inverkan på kapselns mekaniska 
egenskaper bör redovisas. 

Svar: SKB:s analys av kopparkorrosion under vätgasbildning, liksom analyserna av vätes inverkan på 
koppars materialegenskaper, har förtydligats i ”Kompletterande information om kopparkorrosion”, 
2012-04-16 (1339716, version 2.0) som svar på SSM:s skrivelse, daterad 2012-02-14 (referens 
ssm2011-2426) med begäran om kompletterande information om kopparkorrosion. Där framgår också 
att en uppdatering om kunskapsläget kring kopparkorrosion under vätgasbildning i syrefritt vatten 
kommer att lämnas till SSM i juni 2013. SKB har också angivit i ”Svar på SSM:s begäranden om 
kompletteringar rörande slutförvaret och KBS-3 systemet” 2012-12-20 (SKBdoc 1373301, version 
1.0) att fortsatt arbete med försprödning kommer att rapporteras till SSM juni 2013, samt att 
uppdaterade analyser kommer att redovisas i PSAR. 
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende bildning av vätgas från korrosion 
av koppar liksom vätgasens inverkan på kapseln ingår i det underlag SKB lämnat i ansökan enligt 
kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat kompletterande detaljerad information till 
SSM. 
 
 
16.56 En beskrivning av gjutjärnsinsatsens skadetålighet och provningens tillförlitlighet att 

upptäcka små defekter bör inkluderas. 

Svar: Gjutjärnsinsatsens skadetålighet finns beskriven i avsnitt 6.1 i Design analysis report for the 
canister (TR-10-28). Metoder för inspektion av insatser och att de uppfyller ställda krav finns 
beskrivet i Kapsellinjerapporten (TR-10-14, framförallt avsnitt 5.2.6–5.2.8) samt i underlag som 
refereras däri. En uppdaterad designanalys kommer att tas fram till PSAR. 
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende gjutjärnets skadetålighet ingår i 
det underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 
kompletterande detaljerad information till SSM. 
 
 
16.57 SKB bör utreda hur den långsiktiga hållfastheten av bentonitblocken i deponerings-

hålen påverkas av en minskande vattenhalt på grund av uttorkning. Detta gäller inte 
minst kopparkapselns vertikalitet (lodräthet) i deponeringshålen.  

Svar: Uttorkning av buffert ses som ett problem under den period då kapselblock och kapsel har 
installerats, men pelletspalten är fortfarande ofylld och återfyllningen inte är på plats. En uttorkning 
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under denna tid skulle kunna påverka buffertens värmeledningsförmåga, men det är knappast troligt att 
de mekaniska egenskaperna skulle påverkas. För att säkerställa att denna uttorkning inte leder till 
olämpliga egenskaper hos buffertmaterialet, kommer detta att skyddas. Enligt i ansökan gällande 
referensutformning sker detta genom att speciella buffertskydd installares, vilka sedan avlägsnas innan 
återfyllning. Andra tekniska lösniungar kan dock komma ifråga, vilket utreds för närvarande. 
 
När pellets och återfyllning är på plats kan ingen ytterligare uttorkning ske, eftersom systemet kan 
anses som slutet. SKB studerar dock hur vatten kan omfördelas inom bufferten under den omättade, 
uppvärmda perioden. Huvudsyftet med dessa studier är att utreda om saltanrikning på kopparkapseln 
kan förekomma.  
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende bentonitens egenskapar ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 
kompletterande detaljerad information till SSM. 
 
 
16.58 SKB bör utreda hur bentonitens kemiska och fysikaliska egenskaper påverkas av att 

bufferten under lång tid kommer att utsättas för en hög temperatur i 
deponeringshålen. 

Svar: Påverkan på bentonit av en förhöjd temperatur finns behandlad i SR-Site med tillhörande 
underlagsrapporter. Hög temperatur kan leda till mineralförändringar (illitisering) och den maximalt 
tillåtna temperaturen på kapselytan har valts för att minimera denna effekt. En förhöjd temperatur 
under mättade förhållanden kan leda till cementeringseffekter som gör bentoniten mer spröd. Detta 
påverkar dock inte slutsatserna i skjuvlastfallet.  
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende bentonitens utveckling ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. SKB kommer dessutom att fortsätta med 
studier i ämnet. Dessa fokuseras framförallt på hur ångtransport under omättade förhållanden kan 
påverka bentonitens egenskaper samt på hur bufferten kan täta ångflöden. 
 
 
16.59 SKB bör utreda hur samspelet mellan buffert, berg och kapsel respektive buffert och 

återfyllning kommer att fungera under förhållanden med mycket ojämn 
vattentillförsel. 

Svar: Situationer med mycket ojämn vattentillförsel finns redovisade i SR-Site och i referensen THM 
modelling of buffer, backfill and other system components – Critical processes and scenarios (SKB 
TR-10-11). Detta gäller dock fall med relativt höga inflöden i diskreta sprickor. Ojämna låga 
vatteninflöden finns inte redovisade i SR-Site, se svar på 16.65. 
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende bentonitens utveckling ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. 
 
 
16.60 SKB bör öka kunskaperna om hur snabbt syrgasen i luft och porvatten i bufferten 

förbrukas och vilka mekanismerna är för detta i omättad respektive vattenmättad 
bentonit.  

Svar:. I säkerhetsanalysen SR-Site antas allt instängt syre i luft och porvatten korrodera koppar-
kapseln och tidskalan för detta är av underordnad betydelse. Observationer från fältförsök (LOT, 
Prototyp (CRT)) indikerar att förbrukningen av syre är snabb under både mättade och omättade 
förhållanden.  
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I Prototypförvaret gjordes vid flera tillfällen mätningar av syrenivån som visade på en snabb och 
drastisk minskning, se figur 6 i Äspö Hard Rock Laboratory – Prototype repository – Analyses of 
microorganisms, gases and water chemistry in buffer and backfill, 2009 (IPR-10-04). Efter brytningen 
av den yttre sektionen av Prototypförvaret gjordes mätningar på järnets redoxkemi i bentonitleran med 
tre olika metoder (röntgenabsorptionsspektroskopi/XANES, våtkemi och Mössbauerspektroskopi) och 
samtliga metoder visade på en ökning av Fe(II)/Fe(III) kvoten närmast kopparkapseln. Detta är ett 
indirekt tecken på att miljön blivit mer reducerande (mindre oxiderande). Resultaten har redovisats vid 
internationella expertmöten. 
 
En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende vad som händer med det syre som 
initialt finns i förvaret ingår i det underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen 
 
 
16.61 SKB bör utreda och redovisa konsekvenserna av att vattenmätta bufferten i 

deponeringshålen på konstgjord väg genom att tillföra en optimal mängd vatten med 
känd sammansättning och temperatur. Förfarandet bör kombineras med ett för 
ändamålet utvecklat kontrollsystem.  

Svar: Se svar 16.42. 
 
 
16.62 SKB bör utreda hur den långsiktiga mekaniska stabiliteten och förmåga av sorbera 

vatten hos bentonitblocken i återfyllningen påverkas av att förhållandena kommer att 
variera i olika delar av deponeringstunnlarna under lång tid. Detta gäller särskilt på 
grund av att blocken i återfyllningen kommer att ha en lägre halt av montmorillonit än 
i deponeringshålen.  

Svar: SKB kommer att sammanställa data för andra bentonittyper än MX-80 och diskutera betydelsen 
av skillnaderna som en del av svaret på SSM:s begäran om komplettering om den långa 
återmättnadsfasen för slutförvaret (referensnummer SSM2011-2426-81). 
 

16.63 SKB bör utreda hur sprängningar och övrig verksamhet i intilliggande tunnlar 
påverkar block och pellets i redan återfyllda tunnlar. 

Svar: Frågeställningen har hanterats enligt följande inom ramen för den preliminära projekteringen 
som redovisas i Underground design Forsmark – Layout D2 (SKB R-08-116), vilket är en referens till 
SR-Site. 
 
• Avstånd mellan pågående sprängarbeten och deponeringsverksamhet ska vara minst 80 meter, se 

avsnitt 7.3.2 i Final repository facility – Underground design premises/D2 (SKB R-07-33). Notera 
att i föreslagen layout D2 är även avståndet mellan angränsande deponeringstunnlars gavlar satta 
till 80 meter. En bedömning om acceptabla vibrationsnivåer på deponeringsverksamheten baserad 
på dåvarande vibrationsnormen SS 4604866 (Vibration och stöt – Riktvärden för sprängnings-
inducerade vibrationer i byggnader) låg till grund för dessa ansatta avstånd. Denna approach är 
inte helt tillämpbar i en undermarksanläggning, men bedömdes vara på försiktiga sidan eftersom 
vibrationer för grundlagda objekt ovan mark förstärks genom vågbrytning/interferens i markytan. 

o Det mest kritiska fallet bedömdes vara om deponerade buffertblock försköts ur sitt läge 
innan kapseln deponerats. Därmed skulle det kunna uppstå problem med kapselns 
deponering, eller buffertblock skadas av kapseln. Staplar av buffert- eller 
återfyllningsblock jämställdes med mest känslig byggnad och byggnadsmaterial (Fm35= 
0,5 och Fb36 = 0,65). Detta ger riktvärde v37 = 10,2 mm/s på 40 meters avstånd och v = 7,7 
mm/s på 80 meters avstånd.  

                                                      
35 Materialfaktor. 
36 Byggnadsfaktor. 
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o Vibrationsdata från sprängning av tunnel på Äspö HRL (Q-tunneln) som byggdes 2003 
användes i denna bedömning. Data från denna sprängning redovisas i figur 4-2 och tabell 
A2-1 i appendix 2 i Monitoring of vibrations during blasting of the APSE tunnel – Äspö 
Hard Rock Laboratory (SKB R-05-27). Med hänsyn till spridning i max 
vibrationshastighet (ppv) från ett visst avstånd bedömdes rimligt att ansätta en buffertzon 
på minst 80 meter (två färdigbyggda deponeringstunnlar) mellan sprängning och 
deponeringsarbete. 

• Detta tillämpades i en föreslagen utbyggnadsstrategi kallad ”linjär utbyggnad”, se R-08-116, 
avsnitt 5.2. Figur 5-4 illustrerar den föreslagna principen med en ”buffertzon” mellan 
tunneldrivning och deponeringsverksamhet. 

• Senare gjordes en studie för att verifiera att sprängning så nära som 80 meter från deponerings-
arbeten inte utgjorde någon störning, se Analysis of the effect of vibrations on the bentonite buffer 
in the canister hole (SKB R-09-40). Det bedömda mest kritiska fallet med deponerade 
buffertblock som försköts ur sitt läge innan kapseln deponerats studerades. Som framgår av 
slutsatserna i R-09-40 bedöms 80 meter vara mer än betryggande avstånd utifrån frågeställningen 
att buffertblock kan förskjutas av vibrationer från sprängning. 

 
Främst med hänsyn till luftstötvåg och damning efter sprängning bör inte sprängarbeten vara närmare 
deponeringsverksamhet ändå, även med den planerade avskiljande konstruktionen mellan bygg- och 
deponeringsverksamhet. 
 
Baserat på den bakgrund som redovisas ovan anser SKB att risken för att sprängning påverkar block 
och pellets i återfyllda tunnlar är obefintlig. Dessa är mer inspända mot tunnelkonturen än stapeln med 
buffertblock, som står fritt i deponeringshålet innan kapseln deponerats. Med kontinuerlig utbyggnad 
parallellt med deponering är det dessutom troligt att sprängning av nya tunnlar görs på större avstånd 
än 80 meter när väl en deponeringstunnel är återfylld. Se även svar på fråga 16.71. 
 
 
16.64 SKB bör utreda hur andelen bentonitpellets i återfyllningen kan minskas genom att 

bentonitblocken profilanpassas närmast tak och väggar i deponeringstunnlarna. 

Svar: Som redovisas i produktionslinjerapporten för återfyllningen, Design, production and initial 
state of the backfill and plug in deposition tunnels (SKB TR-10-16), vilket utgör referens till SR-Site, 
är de egenskaper hos återfyllningen som påverkar dess barriärfunktion återfyllningens hydrauliska 
konduktivitet, svälltryck och kompressibilitet. Dessa egenskaper är relaterade till 
återfyllningsmaterialets (bentonitens) montmorillonithalt och densiteten på de komponenter (block och 
pellets) som används i återfyllningen. Följande konstruktionsförutsättningar, som också redovisas i 
produktionslinjerapporten, med avseende på säkerhet efter förslutning har tagits fram med gränsvärden 
för konduktivitet, svälltryck och kompressibilitet. Dessa gränsvärden är: 
 

• Hydraulisk konduktivitet hos återfyllningen <10-10 m/s. 

• Svälltryck hos återfyllningen > 0,1 MPa. 

• Återfyllningen måste, både vid initialtillståndet och efter fullständig vattenmättnad, ha en 
kompressibilitet som håller bufferten på plats och resulterar i en lägsta buffertdensitet på 1 950 
kg/m3 med tillräcklig marginal för förlust av återfyllning och andra osäkerheter. 

 
För att kunna verifiera de ovan beskrivna konstruktionsförutsättningarna har en uppsättning design- 
och kontrollparametrar identifieras för återfyllningen Dessa parametrar omfattas av ett kontroll-
program för produktion och installation av återfyllningskomponenter, vilket innebär att de mäts och 
kontrolleras under produktion och installation av återfyllningen.  

                                                                                                                                                                      
37 Vibrationshastighet. 



 1356032 - Bilaga K:3 Frågor och svar per 
remissinstans 

Öppen 2.0 Godkänt 224 (249) 

 

 Svensk Kärnbränslehantering AB 
 

 
Monte Carlo-simulering har gjorts för att uppskatta mätosäkerheten samt påverkan av variation av 
identifierade nyckelparametrar som omfattas av kontrollprogrammet, där de mest betydande 
parametrarna utgörs av tunnelgeometri, montmorillonithalt och densitet hos block och pellets. 
Riktlinjer för kontroll för att säkerställa att återfyllningen uppfyller konstruktionsförutsättningarna 
med marginal håller på att tas fram och kommer att vävas in i kontrollprogrammet för installation. 
 
Då en tunnel har återfyllts och förslutits med en betongplugg fås ett slutet utrymme. Från berget som 
utgör tunnelväggarna kan vatten tillföras men inte ”sugas ut” ur blocken, vilket innebär att 
vattenkvoten i återfyllningskomponenter inte kommer understiga den genomsnittliga vattenkvoten av 
17 procent (förväntat initialtillstånd enligt TR-10-16). Ett scenario att blocken kollapsar är därför inte 
realistiskt.  
 
I produktionslinjerapporten beskrivs installerad densitet översiktligt vid ”återfyllningens 
initialtillstånd” i sammanfattningen och kontrollparametrar i kapitel 5.1 och 6. Avseende 
återfyllningens uppgift att stå emot svällning av bufferten uppåt i deponeringshålet, påverkas detta av 
om bentonitblocken har vattenmättats. Återfyllningen får mycket riktigt högre mottryck mot bufferten 
vid hel eller delvis vattenmättnad återfyllning. Ett teoretiskt ytterlighetsfall är att bufferten är fullt 
vattenmättad och återfyllningen ovanför deponeringshålet är torr (det vill säga har samma vattenkvot 
som vid initialtillståndet). För att säkerställa att referensutformningen uppfyller kraven på buffert-
uppsvällning i detta fall har finita elementberäkningar utförts, se Mechanical interaction buffer/backfill 
– Finite element calculations of the upward swelling of the buffer against both dry and saturated 
backfill (SKB R-09-42). Detta redovisas också i produktionslinjerapporten.  
 
SKB tolkar det som att den huvudsakliga anledningen till att Kärnavfallsrådet vill minska andelen 
bentonitpellets och öka andelen block i återfyllningen är, att en större mängd bentonit ska installeras 
för att återfyllningens densitet inte ska riskera att bli otillräcklig vid tunnelväggar och tak. Förutsatt att 
kontrollprogrammet för återfyllningen följs kommer tillräcklig mängd montmorillonit att installeras 
och densitetskravet uppfyllas gällande referensutformning. Den framförda oron är därför obefogad. 
  
Ur produktions- och installationssynpunkt är det mest optimalt att ha en så enkel och robust process 
som möjligt med så få bentonitkomponenter som möjligt. Då minimeras risken för att fel uppstår och 
det är färre komponenter att hålla ordning på. Därför är det önskvärt att bara ha en dimension av 
återfyllnadsblock och inte profilanpassa block. 
 
 
16.65 SKB bör utreda hur samspelet mellan buffert och återfyllning fungerar under mycket 

torra perioder och om vattentillförseln är mycket ojämn. 

Svar: SKB:s ståndpunkt är att ett mycket långsamt mättnadsförlopp generellt ger en jämnare 
vattenmättnad. En redovisning av detta saknas dock i SR-Site. En komplettering med ett stiliserat 
beräkningsfall där bufferten återmättas från en punkt med ett lågt inflöde, medan bergmatrisen är helt 
tät, kommer att genomföras och redovisas som en del av svaret på SSM:s begäran om komplettering 
om den långa återmättnadsfasen för slutförvaret (referens SSM2011-2426-81). 
 
 
16.66 SKB bör utreda möjligheten att aktivera mineralpartiklarnas ytor i bentoniten innan 

kompaktering för att påskynda vätningsförloppet. 

Svar: SKB:s ståndpunkt är att detta inte kommer att fungera. SKB har testat att pressa block med 
många olika bentonittyper och malningsgrader. En klar slutsats är att det inte går att pressa block av 
buffertkvalitet om materialet är för finmalet. I det fallet kan inte den instängda luften evakueras från 
pressformen och blocken får inte korrekt densitet. Det finns en optimal kornstorleksfördelning för att 
producera block av hög kvalitet. En finare malning kan också ge allvarliga arbetsmiljöproblem. 
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Synpunkter på Bilaga SR-drift – Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen 
 
16.67 Genomgående saknas diskussion om oförutsedda händelser. Detta bör införas i SR-

Drift.  

Svar: SKB anser att säkerhetsanalysen identifierar ett antal händelser som klassas med hänsyn till 
vilken sannolikhet som de kan förväntas inträffa samt vilka konsekvenser som de kan medföra. Alla 
händelser kan inte identifieras, speciellt inte osannolika händelser som ger små konsekvenser. Därför 
måste säkerhetsanalysen fokusera på vissa händelser som i det ogynnsammaste förloppet ger svåra 
konsekvenser, så kallade paraplyhändelser. Det vill säga paraplyhändelsen ska kunna täcka in 
förloppen och konsekvenserna för alla mindre liknande händelser. 
 
Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 5.8.2 Radiologiska risker – 
störningar och händelser. 
 
 
16.68 Konkreta och mätbara kvalitetskrav som ska appliceras på slutförvaret måste vara 

fastställda och redovisas av SKB för att domstolen ska kunna bilda sig en uppfattning 
om kvalitetskraven. Dessutom bör SKB ange hur kvalitetskraven ska kunna mätas.  

Svar: Kvalitetskrav i form av konstruktionsförutsättningar för de tekniska barriärerna liksom för 
bergarbeten och val av deponeringstunnlar och deponeringshål anges i de olika produktionsrapporter 
som SKB har lämnat in som underlag till ansökan enligt kärntekniklagen. Innehållet kommer att 
prövas som en del av SSM:s prövning av denna ansökan. I den preliminära säkerhetsredovisning 
(PSAR) som SKB, som en del av den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen, lämnar in till SSM 
för prövning inför tillstånd att påbörja uppförandet av slutförvaret kommer dessutom reviderade 
konstruktionsförutsättningar och andra krav att redovisas samlat. Se även svar på fråga 16.40. 
 
 
16.69 SKB bör redovisa användning och mängd betong i slutförvaret (inklusive betong i 

deponeringshål). 

Svar: Sammansättning och mängder av de olika material som förväntas lämnas kvar i slutförvaret 
efter förslutning redovisas i de produktionsrapporter som lämnats in som underlag till ansökan enligt 
kärntekniklagen. I tabell 4-1 till 4-3 i produktionsrapporten för berg (Design, construction and initial 
state of the underground openings, SKB TR-10-18), redovisas sammansättning och mängder av 
material som behövs för bergtätning och förstärkning och i avsnitt 5.3.6 (Preparation of deposition 
holes) i samma rapport redovisas volym och materialsammansättning för bottenplattan i 
deponeringshålet. I tabell 7-1 i produktionsrapporten för återfyllning och plugg (Design, production 
and initial state of the backfill and plug in deposition tunnels, SKB TR-10-16) redovisas tänkta 
materialmängder för deponeringstunnlarnas pluggar. Referenser till dessa rapporter ges dessutom i 
SR-Site, kapitel 5, Förvarets initialtillstånd. Eftersom förekomsten av betong främst har betydelse för 
säkerheten efter förslutning, är detta det naturliga stället att hänvisa till produktionsrapporterna – inte i 
redovisningen av säkerhet under drift (SR-Drift). 
 
Utformningen av de tekniska barriärerna, inklusive behovet av att använda betong vidareutvecklas 
dessutom. Eventuella förändringar i gällande referensutformning kommer att redovisas i underlaget till 
den preliminära säkerhetsredovisning (PSAR) som SKB, som en del av den stegvisa prövningen enligt 
kärntekniklagen, lämnar in till SSM för prövning inför tillstånd att påbörja uppförandet av slutförvaret. 
Enbart förändringar som leder till bibehållen eller ökad säkerhet, jämfört med ansökan, kommer att 
föreslås. 
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16.70 SKB bör redovisa relevanta delar av produktionsrapporterna i SR-Drift för att ge 
underlag till bedömning av slutförvarets krav på tekniska och naturliga barriärer.  

Svar: Produktionsrapporterna, som bland annat redovisar slutförvarets krav på de tekniska och 
naturliga barriärerna, har lämnats in som underlag till ansökan enligt kärntekniklagen. Innehållet 
kommer att prövas som en del av SSM:s prövning av denna ansökan. En omfattande sammanfattning 
av innehållet i produktionsrapporterna, med referenser, ges dessutom i SR-Site, kapitel 5, Förvarets 
initialtillstånd. Eftersom beskrivningen och krav i produktionsrapporterna främst har betydelse för 
säkerheten efter förslutning är detta det naturliga stället att redogöra för och hänvisa till 
produktionsrapporterna – inte i redovisningen av säkerhet under drift (SR-Drift). 
 
I den preliminära säkerhetsredovisning (PSAR) som SKB, som en del av den stegvisa prövningen 
enligt kärntekniklagen, lämnar in till SSM för prövning inför tillstånd att påbörja uppförandet av 
slutförvaret kommer strukturen för säkerhetsredovisningen revideras. Det kommer därvid att 
förtydligas att verksamheten under drift både syftar till säkerhet under själva driften och till säkerheten 
efter förslutning. Produktionsrapporterna kommer därvid att utgöra ett underlag för analysen av 
säkerheten under båda dessa perioder. 
 
 
16.71 SKB bör redovisa en utförlig logistisk beskrivning av deponeringssekvensen, med 

bland annat avståndsangivelse från stamtunnlar till deponeringshål med hänsyn tagen 
till exempel utsprängning av nya deponeringstunnlar i det torra berget i Forsmark.  

Svar: Kärnavfallrådet motiverar detta önskemål på följande sätt: 
 
I SR-Drift kapitel 3 avsnitt 7.3.5 Fysisk separation sidan 35 (även kapitel 4 sidan 9) framgår att 
deponering av kapslar kommer att ske sekventiellt med bergarbeten i intilliggande deponeringstunnel 
40 meter bort (på sidan 320 i SR-Site anges avståndet 80 meter). För att man ska kunna ha en 
uppfattning om hur sprängning av en tunnel påverkar barriärerna i en färdigställd deponeringstunnel, 
bör SKB kunna ange vilket avstånd som gäller.  
 
I SR-Drift kapitel 5 avsnitt 3.1.1 Provdrift sidan 36 beskrivs mycket översiktligt tre sekventiella 
deponeringstunnlar (tillredning klar, hålborrning, sprängning). I Figur 3.1 sidan 36 visas fem tunnlar 
där tillredning är klar, i nästa intilliggande tunnel sker hålborrning och i nästa intilliggande tunnel 
(avskild med skiljevägg) sker sprängning. Ingen text finns som beskriver deponerings- och 
återfyllningssekvens.  
 
I figur 3-2 sidan 37 i ansökan redovisas förvarsområdet efter några års drift. Beskrivningen av de 
olika tunnlarna och deponeringssekvens är oerhört kortfattad och några avståndsangivelser finns inte 
angivna. Första deponeringshålet borras cirka 21 meter in från stamtunneln (nämns i SR-Site för att 
undvika erosion). I SR-Site anger SKB att ”Eftersom inget deponeringshål kommer att ligga närmre 
än 20,6 m från deponeringstunnelns mynning/SKB 2009b, innebär detta att förlusten av återfyllning 
från deponeringstunnlarna kan leda till en densitetsminskning hos bufferten i som mest fyra till fem av 
de deponeringshål som ligger närmast tunnelmynningen”. Ovan citerade, relativt nya, information 
beträffande deponeringshålsläge i tunneln hör definitivt hemma i SR-Drift där all redovisning är 
mycket begränsad. 
 
I SR-Site, avsnitt 10.2.6, Driftverksamhetens effekter på färdigställda delar av förvaret, konstateras att 
den fortsatta byggnationen och driften av förvaret inte kommer att innebära någon negativ påverkan på 
de färdigställda delarna av förvaret, under förutsättning att sprängverksamheten har ett minimiavstånd 
på 80 meter från de färdigställda delarna. Denna restriktion är en konstruktionsförutsättning som ligger 
till grund för SKB:s fortsatta planering av logistiken kring slutförvarets utbyggnad under drift.  
 
Avståndet mellan deponeringsarbete samt bergarbete regleras av den önskade framförhållningen av 
färdigställda deponeringstunnlar i relation till det deponeringsarbetet. Framförhållningen kommer 
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uppskattningsvis att motsvaras av cirka 15 färdigställda deponeringstunnlar, det vill säga ett avstånd 
på cirka 300 meter (beräknat på 40 meter mellan respektive deponeringstunnel). Framförhållningen 
kommer vara nödvändig för att förhindra uppehåll i deponeringsarbetet vid eventuella störningar i 
bergarbetet. 
 
Enligt kapitel 5 i Underground design Forsmark – Layout D2 (SKB R-08-116) så ska ett minsta 
avstånd på 80 meter tillämpas mellan berg- respektive deponeringsarbete för att förhindra skadliga 
vibrationer på barriärerna runt kapseln (från berguttag). I praktiken blir alltså detta avstånd betydligt 
större (cirka 300 meter) för att säkerställa kravet på löpande deponeringsarbete. Det bör även påpekas 
att layouten görs så att nya tunnlar som ska sprängas alltid kommer att placeras minst 80 meter från 
redan deponerade kapslar, vilket följaktligen styr avståndet mellan olika deponeringsområden. 
 
För att förtydliga hur den planerade utbyggnaden alltid kommer att tillgodose att avståndet mellan 
deponerade tunnlar och sprängarbetet kommer att vara betydligt längre än 80 meter, lämnas följande 
kompletterande information:  
 
Den avskiljande väggen mellan berg- respektive deponeringsarbete kommer att förflyttas för att 
säkerställa det önskade avståndet. Vid förflyttning av väggen placeras även denna med hänsyn till att 
uppnå erforderlig framförhållning mellan berg- respektive deponeringsarbete. Uppskattningsvis sker 
förflyttning av skiljeväggen i intervall om cirka tre år, vilket motsvarar cirka 15 färdigställda 
deponeringstunnlar motsvarande ett avstånd på cirka 300 meter (beräknat på deponering av 200 
kapslar per år samt 40 kapslar per deponeringstunnel). 
 
Principen för den linjära utbyggnaden av förvarsområdet kan beskrivas som ett tåg som rör sig genom 
förvarsområdet, se figur 16-1. Deponeringsarbetet är loket som skjuter alla aktiviteter framför sig. 
Aktiviteter gällande deponeringsarbete (till exempel pluggbygge efter färdigställd återfyllnad) är 
tidsmässigt beroende av varandra, medan bergarbeten inte är strikt tidsberoende av deponerings-
arbeten. Det önskade tidsberoendet (framförhållningen) mellan deponerings- respektive bergarbete 
regleras med avståndet. En bortre tidsgräns på cirka fem år kan antas gälla för hur länge ett färdigställt 
deponeringshål bör stå öppet innan deponering utförs med hänsyn till underhåll samt behov av 
förstärkning av deponeringstunneln.  
 

 
 
Figur 16-1. Illustration gällande principen för linjär utbyggnad av förvarsområdet. 
 
 
De olika aktiviteterna i respektive deponeringstunnel vilka pågår i samma stamtunnel kan beskrivas 
enligt figur 16-2.  
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Figur 16- 2. Illustration av pågående aktiviteter samt avståndet mellan berg- respektive deponeringsarbete. 
Markerat avstånd i figuren avser cirka 300 meter. (”TBM-borrning” avser borrning av deponeringshål.) 
 
En uppdaterad beskrivning av den planerade verksamheten vid den samtida utbyggnaden och 
deponeringsverksamheten i slutförvaret redovisas i PSAR, som ett led i den stegvisa prövningen av 
den planerade kärntekniska verksamheten.  
 
 
16.72 SKB bör redogöra för om bentonit för deponeringshål respektive deponeringstunnlar 

planeras ske i två olika linjer så att risk för sammanblandning av bentonitsorter av 
olika kvalitet elimineras. 

Svar: Produktionen av bentonitblock för buffert (deponeringshål) respektive återfyllnad (tunnlar) 
planeras ske i två olika linjer i den produktionsbyggnad som planeras uppföras vid slutförvaret. Ett 
omfattande program för kvalitetsstyrning och kontroll kommer att tas fram och implementeras för att 
säkerställa att de tillverkade bentonitblocken uppfyller ställda konstruktionsförutsättningar och andra 
krav. Risken för sammanblandning av buffert- respektive återfyllningsblock torde därmed vara 
obefintlig. En mer detaljerade beskrivning av den planerade produktionen kommer att ges i den 
preliminära säkerhetsredovisning (PSAR) som SKB, som en del av den stegvisa prövningen enligt 
kärntekniklagen, lämnar in till SSM för prövning inför tillstånd att påbörja uppförandet av slutförvaret. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från Kärnavfallsrådet, enligt aktbilaga 266. 
 
266:3 Hushållnings- och kretsloppsprincipen, sid 16 
Kärnavfallsrådet anser: 

• att direkt slutförvara använt kärnbränsle, där merparten av energin finns kvar, strider mot 
hushållnings- och kretsloppsprincipen, enligt 2 kap s§ miljöbalken,  

• att ansökan bör, med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken, 
kompletteras med en jämförande redogörelse för den valda metoden med direkt slutförvaring 
och de olika möjligheter som finns till återanvändning av det använda kärnbränslet. 

Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan bland annat med följande dokument:  
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• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0). Avsnitt 2.4 behandlar hushållnings- och 
kretsloppsprincipen. 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

 
 
266:7 Miljökonsekvensbeskrivningen, sid 26 
Kärnavfallsrådet anser: 

• att de bilagor i ansökan som beskriver plats- och metodval och som formellt ingår i MKB:n 
inarbetas i denna och inte läggs i bilagor, 

• att ansökan kompletteras med en jämförande redogörelse för alternativa metoder för 
slutförvaring med avseende på säkerhet, strålskydd och miljöeffekter samt att SKB mot 
bakgrund av en sådan redogörelse motiverar sitt ställningstagande för vald metod, 

• •att samtliga handlingar som SKB refererar till i ansökan bör finnas med i ansöknings-
handlingarna. 

Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13, Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 

 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
266:8 Teknisk beskrivning, systemanalys och säkerhetsredovisning, sid 29,  
Kärnavfallsrådet anser: 
• att samtliga handlingar som gör det möjligt att bedöma anläggningarnas säkerhetssystem, 
kopparkapselns och bentonitbuffertens skyddsförmåga etc. och som lämnats in i samband med 
ansökan enligt kärntekniklagen bör finnas med i ansökan enligt miljöbalken inklusive 
produktionsrapporter som är referenser till SR-Site, 
• att ansökan bör kompletteras med en systemanalys, som visar att det är möjligt att ta fram ett 
komplett system av konstruktionsförutsättningar, vilka både uppfyller säkerhetsanalysens krav och 
kravet på att vara praktiskt uppnåeliga och verifierbara genom mätningar under uppförande- och 
driftsfas. 
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med en fördjupning av resonemanget avseende kontroller av 
slutförvarets barriärer efter deponering och efter förslutning i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2 Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering respektive 7.3 Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet. 
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SKB kompletterar även med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
266:10 Förslag till mätprogram, sid 37 
Kärnavfallsrådet anser: 
• att ansökan kompletteras med ett mätprogram som gör det möjligt att under drifttiden mäta tillståndet 
i deponeringshål och återfyllning efter pluggning av tunnlar och förslutning av förvaret, 
• att ansökan kompletteras med kostnads-beräkningar för ett sådant program. 
 
Svar: SKB kompletterar ansökan med en fördjupning av resonemanget avseende kontroller av 
slutförvarets barriärer efter deponering och efter förslutning i bilaga K:2. Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, avsnitt 7.2 Övervakning av inverkan av störningar på slutförvarsplatsen – 
monitering respektive 7.3 Kvalitetsledningssystemen för produktionen av KBS-3-systemet. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
266:11 Kopparkapselns säkerhetsfunktion, sid 39 
Kärnavfallsrådet anser: 
• att ansökan enligt miljöbalken bör kompletteras med de detaljerade redogörelser för 
säkerhetsfunktioner och dess kriterier samt det vetenskapliga underlaget avseende analysen av kryp 
och korrosion som ingår i det underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
 
 
266:12 Bentonit- bufferten, sid 42 
Kärnavfallsrådet anser: 
• att ansökan enligt miljöbalken bör kompletteras med de detaljerade redogörelser för det 
vetenskapliga underlaget avseende bentonitens utveckling som ingår i det underlag SKB lämnat i 
ansökan enligt kärntekniklagen. 
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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17 Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, SERO 
Aktbilaga 159.  

17.1 Närheten mellan reaktorerna och lagret för använt kärnbränsle, Pool 4 invid reaktor 4 
i Fukushima har visat sig vara mycket olycklig. Erfarenheterna väntas leda till 
internationella rekommendationer om minimiavstånd mellan olika atomanläggningar. 
Det planerade svenska slutförvaret förlagt i direkt anslutning till befintliga reaktorer i 
Forsmark, är därför direkt olämpligt. Ett exempel på denna olämplighet är det 
förhållande att anläggningen i Forsmark är den enda i landet där tre reaktorer försörjs 
med kylvatten från en enda tilloppskanal! I många branscher utvecklas teknik och 
lösningar till det bättre men inom kärnkraftbranschen förefaller det att vara tvärtom i 
en del fall. Risken för svåra problem i reaktorerna om något skulle förhindra 
kylvattenflödet är uppenbart- ett totalt stopp av kylvattenflödet innebär en trefaldig 
härdsmälta inom någon eller några timmar! 

 
A v den anledningen hemställer SERO att regeringen omgående beslutar stoppa 
fortsatta planer att bygga på den plats där SKB nu ansökt om att bygga slutförvaret, 
och i stället ger order om att en ny plats ska tas fram på ett avstånd på minst 30 km 
från närmaste atomanläggning. Eftersom erfarenheterna från närförläggning i 
Fukushima och den stora ytan kring Tjernobyl, som belagts med radioaktivt avfall och 
som gör den omöjlig att använda till annan verksamhet, bör den svenska regeringen 
vara förutseende och undvika felinvesteringar. 

 
Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemål, avsnitt 2.4, Placeringen av 
slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk. 
 

17.2 När de använda bränsleelementen lyfts ur reaktortanken måste de kylas i speciella 
förvaringsrum, så att en del av strålningen avklingar och temperaturen sjunker. Först 
efter en tid har strålning och temperatur sjunkit så att bränsleelementen kan överföras 
till speciella behållare för transport till CLAB. Kraven på kontinuerlig kylning i 
kärnreaktorernas internlager av använt kärnbränsle är högre än i CLAB med mycket 
kortare tid till allvarliga följder vid förlorad kylning. Skulle det börja ske en 
överhettning av använda bränsleelement inleds en smältprocess som kan övergå i en 
explosion, jämför med Fukushima. Trots att det rör sig om begränsade volymer, kan 
stor skada vållas och göra det närmaste området kring lagringsplatsen omöjlig att 
arbeta i. Trots riskerna med lagring av använt bränsle efter bränslebyte i reaktorerna 
ägnas säkerheten och tillgången till reservkylsystem föga uppmärksamhet och tycks 
inte beröras i stresstester av reaktorerna.  

 
SERO vill göra regeringen uppmärksam på, att kontroll sker av säkerhetssystemen vid 
förvaringen av använt kärnbränsle vid reaktorerna. Den måste vara tillräckligt 
omfattande, så att en olycka i form av utebliven kylning kan hanteras utan allvarliga 
skador.  

Svar: Hantering av bränslet vid kärnkraftverken är inte en fråga för SKB. 
 

17.3 Vid olyckan i Forsmark i juli 2006 var främsta orsaken att reservkraften inte startade 
som den skulle så att reaktorn gick helt okontrollerat under ett antal minuter. Då 
upptäcktes att vattnet i reaktortanken sjunkit så att bara ett fåtal centimeter vatten 
täckte topparna på bränslestavarna och förhindrade att dessa böljade smälta. Om den 
okontrollerade driften fortsatt ytterligare några minuter skulle svåra bränsleskador 
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uppstått utöver risken för radioaktiva utsläpp. För att slippa slutförvara skadat 
bränsle är det ytterst viktigt att reaktorerna har väl utbyggd reservkraft. Så är det 
tyvärr inte i dag utan E.ON begär fortsatt dispens att slippa investera i full kapacitet, 
vilket borde oroa SKB och regeringen. 

Svar: SKB är inte oroat. Antalet bränsleskador är få samtidigt som arbete pågår för att minska dessa. 
 
 
17.4 SERO anser att nuvarande transportsystem [fartygstransporter till sjöss] bör ändras 

till landtransport med hänsyn till säkerhet och miljö - CO2 utsläpp. 

Med GTL (ECOPAR www.ecopar.se) som bränsle kan CO2 utsläppen reduceras med 
1/3 och partiklar, cancerogena ämnen reduceras med 90 procent. 

Avgaser i miljödiesel har 60 cancerogena ämnen, blankdiesel20, ECOPAR <10. Studien 
gjord vid Chalmers 1999 av Jim Olsson och Casper Pedersen mfl. 

Svar: SKB:s erfarenheter av att transportera använt kärnbränsle sjövägen är mycket goda och utgör 
goda argument för att fortsätta med samma transportsystem. Sjötransporterna av det radioaktiva 
avfallet är emellertid en relativt stor utsläppskälla av koldioxid för SKB:s verksamhet. Samtidigt kan 
påpekas att SKB genom åren har arbetat aktivt för att minska utsläppen genom tekniska uppdateringar. 
År 2012 anlitades en ny entreprenör för driften av m/s Sigyn och de har genom effektivare drift och 
god ruttplanering minskat bränsleförbrukningen och därmed luftutsläppen med cirka 20 procent. 
Sedan ansökan lämnades in har SKB beställt ett nytt fartyg som kommer att tas i drift under 2013.  
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar påkompletteringsönskemålen, avsnitt 5.9, Sjötransporter av 
använt kärnbränsle och kärnavfall. 
 
 
17.5 SERO anser: 

• CLAB måste av säkerhetsskäl stängas omedelbart. 
• Lagrat bränsle överföras till torrlager. 

Svar: SKB har drygt 25 års erfarenhet av att driva Clab. Clab som anläggning och driften av den 
övervakas av SSM. Anläggningens fysiska skydd ska uppfylla kraven i kärntekniklagen och SSM:s 
föreskrifter, bland annat vad gäller fysiskt skydd. I föreskriften SSMFS 2008:1, kapitel 1, 2 § 
definieras fysiskt skydd som ”skydd av verksamheter, anläggningar och utrustningar mot intrång, 
obehörigt handhavande, stöld, sabotage eller annan påverkan som kan medföra skadlig verkan av 
strålning,”. SKB:s plan för fysiskt skydd är av säkerhetsmässiga skäl företagsintern och delges endast 
SSM. 
 
Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, beslutade EU:s ministerråd att alla EU-länder skulle 
genomföra så kallade stresstester för sina kärntekniska anläggningar. I stresstesten för Clab ingick 
bland annat bortfall av kylning och bortfall av yttre nät. SSM har redovisat en analys av stresstesterna 
(Delredovisning. Uppföljning av erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima. SSM2011-2052-2.). 
Vad gäller Clab skriver SSM bland annat att: ”SSM bedömer att Clab är robust och klarar att motstå 
de händelser anläggningen är designad för. Förloppen på Clab är relativt långsamma, vilket ger 
organisationen rådrum för att vidta motåtgärder. Om flera händelser inträffar samtidigt som 
anläggningen befinner sig i ett ogynnsamt driftläge och motåtgärder inte är verksamma, kan däremot 
mindre utsläpp av radioaktivitet inte uteslutas. Resultatet av stresstesterna visar möjligheter att 
ytterligare stärka anläggningens motståndskraft mot och förutsättningar för att ta omhand haverier.” 
 
Det finns således av säkerhetsskäl inget motiv till att övergå till torr mellanlagring. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.4, Placering av 
slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk. 
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17.6 Inkapslingsanläggningens läge i direkt anslutning till ett vattenkylt mellanlager är 

direkt olämpligt relaterat till haveririsker. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.3, Placeringen av 
slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk. 
 
 
17.7 Sero anger i kapitel 7, Forsmark – slutförvarsanläggning, argument för att en 

lokalisering av kärnbränsleförvaret till Forsmark är olämpligt på grund av aspekter 
såsom: 

• Grundvattnet har hög salthalt vilket kan påverka bentoniten och kopparkapseln. 
• Stor risk för terrorhandlingar mot kärnkraftverket och ställverken (som är obevakade.) 
• Den valda platsen ligger i ett område med historiskt hög seismisk aktivitet. 
• Erfarenheterna från Fukushima ger att Kärnbränsleförvaret måste ligga minst 30 

kilometer bort från kärnkraftverket. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, underrubrik 
Lokaliseringsalternativ i Hultsfred och andra inlandslägen och avsnitt 2.4, Placering av slutförvaret 
och Clink nära kärnkraftverk.  
 
Vad gäller skalv kan tilläggas att SKB, med hjälp av SGU, har genomfört omfattande undersökningar 
och kunnat konstatera att den senaste istiden,(Weichsel) inte har stört seismiskt känsliga 
sedimentavlagringar i Forsmarksområdet. SKB:s slutsats är att större skalv (M≥6) inte förekommit 
(Lagerbäck och Sundh, 200838; Lagerbäck med flera, 200539). Trots detta utesluter inte SKB att stora 
skalv skulle kunna utlösas i samband med nästa glaciation, vilket också varit en förutsättning för de 
beräkningar avseende förvarets långsiktiga säkerhet som redovisas i SR-Site. 
 
 
17.8 Kapselns motståndskraft mot korrosion har inte tydligt redovisats: 

• Koppar påverkas ogynnsamt av gammastrålning 

• Koppar påverkas av syre, svavel, väte, salt mm 
• Alternativa kopparlegeringar har inte redovisats av typ - (Cu-Cr-Zr) 
• Möjligheten till plasmasprutning med bor enl patent WO 2007/117279 A2 
• Alternativa material till koppar redovisas inte. Ex· keramer - ZirkonFZM/K 

 o USA - Rostfritt material 

Alla metaller påverkas av gammastrålning och hur snabbt nedbrytningen sker är 
oklart. Alla åldringsförsök hittills har skett utan närvaro av gammastrålning. SERO 
anser att domstolen bör ålägga SKB att genomföra ett fullskaleförsök med en 
kopparkapsel fylld med bränsleelement på samma sätt som det är tänkt att fungera i 
framtiden. Kopparkapseln bakas sedan in i bentonitleran. Samtidigt kan olika delar av 
kopparkapseln ytbehandlas på olika sätt, bl a. med bor. En första koll av vad som skett 
kan ske efter 10 år och därefter vart tionde år 

Svar: En detaljerad redogörelse för det vetenskapliga underlaget avseende kopparkorrosion ingår i det 
underlag SKB lämnat i ansökan enligt kärntekniklagen. Efter förfrågan har SKB även lämnat 

                                                      
38 Lagerbäck R och Sundh M, 2008. Early Holocene faulting and paleoseismicity in northern Sweden. Research Paper C 
836. SGU - Sveriges Geologiska Undersökning.  
39 Lagerbäck R, Sundh M, Svedlund J-O och Johansson H, 2005. Searching for evidence of late- or postglacial faulting in 
the Forsmark region. Results from 2002-2004. Forsmark site investigation. SKB R-05-51, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Stockholm, Sweden. 
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kompletterande detaljerad information till SSM. Exempel på sådan ytterligare information är det som 
tas fram i såväl teoretiska som experimentella studier, bland annat ett pågående projekt vid 
Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 
 
 
17.9 Hultsfred som slutförvarsplats har ignorerats. Hultsfreds belägenhet >30 km från 

OKG och ett förvarsdjup som utgörs av sött grundvatten ger stora fördelar framför 
Forsmark.  

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 2.1, Lokalisering av 
slutförvaret och avsnitt 2.3, Placering av slutförvaret och Clink nära kärnkraftverk. 
 
 
17.10 Det redovisade nollalternativet är det tillstånd som råder idag. Strålningsnivåerna är 

kraftigt undervärderade mot uppmätta värden i Fukushima. Rådande förhållande är 
inte acceptabelt på grund av risker vid förlängd kontrollerad drift och risker vid 
oplanerat övergivande [se sidorna 22–23]. 

Svar: Vad gäller kärnkraftsolyckan i Fukushima, se svar 17.5. Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 4, Nollalternativ. 
 
 
17.11 I lagstiftningen om MKB läggs stor vikt vid att alternativa lösningar presenteras. När 

det gäller KBS3-metoden finns alternativet djupa borrhål. Tyvärr har det alternativet 
endast utretts översiktligt och därefter avförts som möjligt alternativ. Med hänsyn till 
att hela KBS3-metoden kan haverera på grund av att kopparkapseln inte tycks klara 
gammastrålning, bör alternativet djupa borrhål utredas mer grundligt. 

När det gäller aktiv våt kylning i CLAB finns alternativet torr luftkylning i 
betongkanistrar. Den metoden testas nu med framgång utomlands. Den metoden har 
två stora fördelar: Kylningen sker utan insats av extern energi och lagringen kan ske 
under ett par århundraden utan problem, vilket ger rådrum för beslut om vidare 
åtgärder med bränslet. 

SERO yrkar att Miljödomstolen förelägger SKB att inkomma med fördjupade 
analyser både beträffande djupa borrhål och torr förvaring i passivt luftkylda 
betongkanistrar. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemål. Vad gäller djupa borrhål, se avsnitt 
10.3.1, Djupa borrhål och vad gäller torra förvar, se avsnitt 10.4 Andra metoder för mellanlagring. 
 
 
17.12 Tillfarten till SFR är olämpligt placerad med en bro över kylvattenintaget till 

reaktorerna. SERO har i ett remissvar daterat den 7 december 2011 framfört att den 
föreslagna platsen på låg nivå nära Östersjön är högst olämplig på grund av att 
läckande radioaktivitet från förvaret lätt kan rinna ut i havet, liksom utbyte av 
havsvatten och radioaktivt förorenat grundvatten. På samma sätt som med CLAB och 
slutförvaret skulle en reaktorolycka med utsläpp av radioaktivitet över området, göra 
även detta slutförvar mycket besvärligt att sköta och använda. Även för denna typ av 
slutförvar bör ett minimiavstånd på 30 km användas. För denna typ av förvar bör det 
dock vara lättare att hitta en lämplig plats. 

 Problemet med SFR är främst placeringen alltför nära andra kärntekniska 
anläggningar. För att garantera god tillgänglighet i framtiden bör framtida utbyggnad 
ske minst 30 km från närmsta reaktor. 

Svar: Frågan rör SFR, som inte är föremål för denna prövning. 
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17.13 Varje kilo bränsle motsvaras av 4-5 kg utarmat uran. I framtiden kan leverantören av 

upparbetat uran kräva att köparen även skall ta om hand det utarmade uranet. 
Beredskap för ett sådant omhändertagande saknas. 

Svar: SKB:s ansökan avser slutförvaring av det använda kärnbränslet och inget annat. Någon 
upparbetning kommer inte att ske, med undantag av 140 ton använt bränsle från Oskarshamn 1 som 
upparbetats i Sellafield och där det nu finns 900 kilo plutonium och 136 ton uran som ska användas för 
tillverkning av MOX-bränsle till reaktorn. När det bränslet använts kommer det att tas om hand enligt 
den planering som framgår av SKB:s ansökan. 
 
Se även bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, avsnitt 10.2, Återvinning av uran 
och plutonium i det använda kärnbränslet. 
 
 
17.14 DRD- metoden bör utredas vidare i kombination med kanistrar för torrlagring. Ett 

mellanlager baserat på "Dry Casks" ger en handlingsfrihet under betryggande 
omständighter med avtagande strålning och värme under mer än 200 år. 

Svar: Se bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemål, avsnitt 10.4, Andra metoder för 
mellanlagring. 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från SERO, enligt aktbilaga 252. 
 
252:2 Lokalisering av slutförvar 
Hultsfred borde ha valts som slutförvarsplats. 
Två grundkrav ska vara uppfyllda för förvarsplatsen; kravet på strålsäkerhet samt politisk och allmän 
acceptans. Båda uppfylls för Forsmark, Laxemar och Hultsfred. Alla bedömdes av SKB ha goda 
förutsättningar för ett slutförvar. 
 
SKB:s förutsättningar för platsvalet: 
l. Den plats väljs som ger bäst förutsättningar för att säkerhet på lång sikt skall uppnås i praktiken. 
2. Om det inte går att se någon avgörande skillnad i förutsättningarna för att uppnå långsiktig säkerhet 
så väljs den plats som ur övriga aspekter är mest lämpligför att genomföra slutförvarsprojektet. 
 
SERO konstaterar att kravet på strålsäkerhet är lika för alla platserna. Kravet på säkerhetsavstånd till 
reaktor i drift på minst 30 kilometer uppfylls enbart av Hultsfred. Avståndet mellan Hultsfred och 
avståndet till Clab är cirka tio procent av avståndet mellan Clab jämfört med Forsmark, vilket betyder 
väsentligt lägre och säkrare transporter samt mycket lägre miljöpåverkan. Farlig sjötransport kan 
hanteras via landsvägstransport typ USA med kraftigt reducerad bränsleförbrukning och utsläpp av 
klimatgaser. Hultsfreds inlandsläge med sött grundvatten ger mindre påverkan på förvarets barriärer. 
Berget där är mer stabilt och saknar så vitt känt de stora bergspänningar med ökad risk för 
sprickbildningar jämfört med Forsmark. Vidare kommer förvarets botten att ligga över havsnivån och 
grundvattenströmmarna går inte ut mot Östersjön.  
 
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. SKB kompletterar även bilaga PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle med bilaga K:19, Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark 
med referensområden, (SKB R-10-63). 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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252:3  Stäng Clab 
Stäng omedelbart Clab i dess nuvarande form och överför allt bränsle som legat två år i bassäng till 
torrlager.  
 
SKB beskriver förloppen i Clab som långsamma. Sero ifrågasätter SKB:s tolkning av ett 
händelseförlopp med utebliven kylning mot bakgrund av händelseförloppet i Fukushima. SERO kräver 
att osannolika händelseförlopp redovisas: 
 

• "Black Out" i strömförsäljning under längre tid. Ett bortfall som orsakade haveriet i 
Fukushima. 

• Störningar i bränslesystem till reservkraftverk: 
o Bränslekvalité – bakteriebildning i bränsle. 
o Bränsleleveranser vid långvarig drift. 
o Tillgängliga externa reservkraftverk. 

Svar: Första stycket uppfattar SKB utgör ett ställningstagande i sak. Delar av frågeställningarna i 
andra stycket kommer SKB att återkomma till i kommande kompletteringar och uppdateringar av 
ansökan såvitt gäller Clab och Clink. Ett sådant underlag bedöms kunna ges in i början av 2015, se 
kapitel 4 i kompletteringsyttrande II. 
 
 
252:4 Påverkan på lokala vattenmiljön 
Innan en utfyllnad i Söderviken påbörjas måste undersökningar av bottensediment genomföras och 
eventuella åtgärder vidtas för att minska dumpningens miljöpåverkan. 
 
Vid Tjernobylolyckan föll stora mängder radioaktiva ämnen över Gävleområdet och vattendrag som 
Dalälven har fört radioaktivt sediment till området utanför kusten. Sero har vid samråd i Östhammar 
pekat på den stora mängden radioaktivt nedfall över Gävle-Forsmarksområdet.  
 
Svar:.Ytterligare underlag om Söderviken finns i uppdaterad version av bilaga K:5, 
Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle, SKBdoc 1386598, ver 2.0. 
 
 
252:6 Kopparkorrosion – gammastrålning 
Sero vill påtala brister i utredningen (Uppsala¬försöken?) genom att det saknas experiment och 
undersökningar av hur koppar reagerar då det utsätts för radioaktiv gammastrålning, som motsvarar 
den verklighet kapslarna kommer att befinna sig i slutförvaret. Det vi vet i dag är att koppar påverkas 
starkt av radioaktiv strålning. Enda sättet att få svar på frågan är att ladda en kapsel med de äldsta 
bränsleelementen från Clab och sänka ner den i Äspö-lab och fylla med bentonitlera kring kapseln. 
Efter tio år kan kapseln sedan undersökas och ge den information som saknas i dag. Domstolen bör ge 
SKB ett föreläggande att påbörja ett sådant försök.  
 
Svar: SKB kompletterar med ett nytt kapitel i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen, kapitel 10, Barriärerna i KBS-3-förvaret i Forsmark, vilket är en 
överskådlig sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. 
 
I övrigt bestrider SKB önskemålet om komplettering. 
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252:7 Om bergets lämplighet och förvarets placering 
Sero vill anföra följande skäl till att domstolen bör stoppa förläggningen av slutförvaret i Forsmark 
och välja en annan plats: 
1. Berget där slutförvaret föreslås ligga har stora spänningar, som ännu inte är kartlagda. Om man 
urholkar berget med schakt och gångar finns stor risk för sprickbildningar som kan leda till att 
Östersjöns vatten tränger in och snabbt och ohejdbart fyller hela lagret. Detta kan ske när som helst – 
även under pågående arbete. 
2. Det föreslagna slutförvaret kommer att ligga nära reaktorerna i Forsmark. Det innebär att om någon 
av reaktorerna ger allvarliga utsläpp till omgivningen kommer åtkomsten av förvaret att bli svår. 
Olyckan i Fukushima försvårades kraftigt på grund av närheten mellan reaktorer och lagerplats för 
använt bränsle. Av det skälet bör man ha ett avstånd på minst 30 km mellan reaktorer och slutförvar.
  
 
Svar: SKB kompletterar texten i bilaga K:2, Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen, kapitel 2, 
Lokalisering. SKB kompletterar även bilaga PV, Platsval – Lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle med bilaga K:19, Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark 
med referensområden, (SKB R-10-63). 
 
 
252:8 Utred alternativet djupa borrhål 
SERO anser att SKB inte tillräckligt utrett alternativet Djupa borrhål och dess fördelar jämfört med 
KBS-3 och föreslår därför att domstolen förelägger SKB att genomföra fördjupade studier av 
alternativet Djupa borrhål.  
 
Svar: SKB kompletterar bilaga MV (Metodval – Utvärdering av strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle) till ansökan med följande dokument:  

• Bilaga K:11, SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda 
metoden, KBS-3 (SKBdoc 1440497, ver 1.0) 

• Bilaga K:12, Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-20), som är en uppdatering av SKB R-10-
12. 

• Bilaga K:13,Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i 
djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB P-14-21), som är en 
uppdatering av SKB R-10-13. 
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18 Sveriges geologiska undersökning, SGU 
Aktbilaga 189. 
 
Termogen gas 
 
18.1 För att kunna kvantifiera den geologiska metan- och vätgasen vid Forsmark och bättre 

förstå dess ursprung och migration och med beaktande av kunskapskravet i 2 kap. 2 § 
miljöbalken anser SGU att ansökan bör kompletteras med vidare undersökningar 
inom detta område; både i den terrestra och marina geologiska miljön. 

Svar: Som underlag till SR-Site och därmed ansökan enligt kärntekniklagen finns en rapport om 
gasflödet i geosfären, Quantitative assessment of deep gas migration in Fennoscandian sites (SKB R-
10-61). Där jämförs data från Forsmark med data från Laxemar och Olkiluoto i Finland. Slutsatsen av 
utredningen är att låga halter av metan och vätgas har uppmätts i grundvattnet i Forsmark och att 
gasflödet från jordskorpan är lågt vid denna plats. SKB:s avsikt är att fortsätta att utveckla metoder 
och samla ytterligare gasdata, så som det beskrevs i Fud-program 2010, avsnitt 25.2.20.  
 
 
18.2 SGU anser att denna fråga [om infiltrationsförsök] inte bör hänskjutas till ett senare 

skede utan att resultatet av infiltrationsförsöken bör ingå som ett underlag vid 
tillståndsprövningen.  

Svar: SKB har under våren 2012 påbörjat planering och förberedelser för ett pilotförsök vid en 
våtmark i Forsmark. Som del av förberedelserna har SKB till Länsstyrelsen i Uppsala lämnat in dels 
en anmälan om samråd, dels en ansökan om dispens från terrängkörningslagen för att transportera och 
installera den utrustning som behövs för att genomföra och utvärdera pilotförsöket. Övriga moment i 
förberedelserna omfattar kompletterande fältundersökningar, upprättandet av en detaljerad MIKE 
SHE-modell över våtmarken, samt praktiska förberedelser i form av pumpar, reservoar och 
vattenledningar. Enligt den initiala planeringen skulle pilotförsöket genomföras under senare delen av 
2012. Den regniga sommaren och hösten innebar dock att försöket har fått skjutas upp till år 2013. 
Pilotförsöket kommer att utvärderas och rapporteras när det är genomfört. 
 
 
18.3 Utöver frågan om att bringa kunskap om praktiskt genomförande så anser SGU även 

att kompensationsåtgärdernas miljöeffekter bör utredas. Det bör bl.a. klargöras var 
infiltrationsvattnet ska hämtas. 

Svar: Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att det är olika syften och krav för det planerade, 
kortvariga pilotförsöket å ena sidan och ett eventuellt framtida system för ”permanent” vattentillförsel 
under uppförande- och driftskedena å den andra. Gemensamt för både pilotförsöket och ett eventuellt 
framtida system under uppförande- och driftskedena är att stor miljöhänsyn tas vid arbeten i fält. Inför 
fältarbeten med användning av maskiner sker till exempel en fältkontroll av naturvärden och 
tidpunkter väljs för att begränsa störningar på gölgrodan. Vid installation av grundvattenrör finns tät 
duk och saneringsmedel tillgängliga för att omhänderta eventuellt spill. 
 
För både pilotförsöket och ett eventuellt framtida system under uppförande- och driftskedena, har SKB 
utrett vattenbehov och krav på vattenkvalitet, vattentillgångar, tekniska system för vattentillförsel samt 
vattentillförselns förväntade hydrologiska och ekologiska effekter. Vad gäller vattenkvalitet är det 
viktigt att det tillförda vattnet inte innehåller några föroreningar och att det även i övrigt har en kemisk 
sammansättning som liknar den i våtmarkerna. Återkommande provtagningar samt fält- och 
laboratorieanalyser har genomförts för kemisk karaktärisering av ytvatten i ett antal våtmarker 
(kalkgölar) i Forsmark, inklusive den våtmark som är aktuell för pilotförsöket. En jämförelse med 
vattenkemiska data från sjöar och bäckar i Forsmarksområdet visar att våtmarkerna är typiska för 
övriga ytvatten i området. 
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För att försörja systemet med vatten behövs en vattenkälla med tillräcklig tillgång och godtagbar 
vattenkvalitet. SKB har bedömt lämpligheten för alternativa vattenkällor i området, inklusive vatten 
från sjön Bruksdammen, grundvatten från befintliga eller nya borrhål, ytvatten från en lokal sjö eller 
bäck, samt vatten från slutförvarets undermarksdel (avseende ett system under drift- och 
uppförandeskedena). För uppförande- och driftskedena är bedömningen att det finns goda möjligheter 
att försörja aktuella våtmarker med vatten av rätt mängd och kvalitet. Att använda vatten från sjön 
Bruksdammen förefaller vara det mest lämpliga alternativet, med hänsyn till dess jämna och 
tillförlitliga vattentillgång och vattenkvalitet. 
 
För pilotförsöket planeras vatten att hämtas från FKA:s industrivattenledning i området. 
Industrivattnet produceras vid vattenverket och har motsvarande vattenkemiska egenskaper som det 
dricksvatten som också produceras, förutom att dricksvattnet har kolfiltrerats och fått en extra dos av 
lut och klor. Efter fällning, flotation och snabbsandfilter får industrivattnet en låg dos 
natriumhypoklorit. Dosen beräknas ge cirka 0,05 milligram per liter fritt klor, vilket är en mycket låg 
halt jämfört med gränsvärdet för dricksvatten vid tappställe (0,4 mg/l). Lagring i reservoar samt 
infiltration i mark vid tillförselplatsen sänker troligen halten fritt klor till nivåer nära noll. Vid behov 
kommer en återströmningsventil att installeras för att förhindra eventuellt backflöde till FKA:s 
vattenledning och temporära vattenledningar kommer att renspolas innan pilotförsöket inleds. 
 
 
18.4 SGU noterar att ambitionen med slutförvaret är att det i framtiden inte ska kräva 

övervakning eller underhåll. Detta kan dock inte gälla de planerade 
kompensationsåtgärderna som sannolikt måste skötas med relativt stor manuell 
styrning och återkoppling till kontrollprogram m.m. […] SGU vill mot denna 
bakgrund lyfta frågan om hur SKB tänker att driften av kompensationsåtgärderna ska 
kunna säkerställas under så lång tid. Frågan rymmer både driftmanualer, 
miljökonsekvensbeskrivning och vattenresursplanering för säker och högkvalitativ 
vattenförsörjning till infiltrationsanläggningarna. 

Svar: Ett eventuellt system för vattentillförsel till våtmarker behöver endast övervakning och 
underhåll under den tidsperiod då det är i drift. Denna maximala längden på denna period utgörs av 
slutförvarets uppförande- och driftskeden plus återhämtningsperioden, det vill säga tiden då de 
hydrogeologiska och hydrologiska effekterna i ytsystemet avtar efter det att grundvattenbortledningen 
från slutförvaret upphört. Återhämtningsperiodens längd avgör således om ett system för vattentill-
försel kommer att kräva övervakning och underhåll och i så fall under hur lång tid, även efter det att 
avvecklingsskedet är avslutat. 
 
Det ska påpekas att kapitel 3 i underbilaga 4 till MKB:n (Vattenverksamhet i Forsmark (del I) – 
Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle) syftar till att 
definiera viktiga begrepp och ge en generell beskrivning av effekter och konsekvenser vid bortledande 
av grundvatten från anläggningar under mark. Följaktligen är syftet med figur 3-4 att beskriva bland 
annat återhämtningens principiella tidsförlopp under avvecklingsskedet. En plats- och anläggnings-
specifik beskrivning av inläckage och tryckåterhämtning i jord och berg ges i avsnitt 5.8. Det kan 
noteras att deponeringstunnlar under driftskedet successivt kommer att återfyllas, parallellt med 
förundersökningar, borrning/sprängning och tätning av berget. Då avvecklingsskedet påbörjas, pågår 
därför redan vattenmättnadsprocesser i deponeringstunnlarna. Detta innebär i sin tur att 
återhämtningen av grundvattnets tryckhöjder i berget i viss utsträckning har påbörjats innan 
avvecklingsskedet påbörjas. Enligt den MIKE SHE-modellering som genomförts kommer de 
hydrogeologiska och hydrologiska effekterna i ytsystemet att ha upphört inom maximalt 2–3 år efter 
det att grundvattenbortledningen från slutförvaret upphört. För ytterligare detaljer, se avsnitt 5.8 i 
underbilaga 4 till MKB:n. 
 
För att så långt som möjligt återskapa ett ”naturligt” yt- och grundvatten, med motsvarande 
vattenkemisk karaktär som det vatten som finns i våtmarkerna, bör vattnet tillåtas passera genom 
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marken innan det når våtmarken. Exempelvis kan då vattnet tillföras via infiltrationsbrunnar eller via 
en brunn som är kopplad till hålförsedda spridningsledningar (typ dräneringsrör), som läggs ner i 
anlagda så kallade perkolationsmagasin. Ääven andra tekniska lösningar är möjliga. I samband med att 
en eventuell vattentillförsel påbörjats, kommer tillförselanläggningarna att behövas ”trimmas” in och 
vid behov justeras för att säkerställa funktionen och få önskad styrning av tillflöden och nivåer. SKB 
planerar för att även den fortsatta driften av anläggningarna kommer att behöva löpande uppföljning 
av deras funktion och av deras hydrogeologiska, hydrologiska och ekologiska effekter. 
 
Erfarenheter från långvarig drift av anläggningar för grundvattenuttag och -tillförsel visar exempelvis 
att kapaciteten för kan minska med tiden. Med minskad kapacitet menas i detta fall att uttag eller 
tillförsel av en viss storlek kräver ett med tiden ökande under- eller övertryck. I regel beror sådana 
långsiktiga förändringar på olika typer av igensättningar. Specifikt har erfarenheter från drift av 
infiltrationsanläggningar visat, att det är viktigt att från början utarbeta ett långsiktigt program för 
driftkontroll och underhåll.  
 
Igensättningar kan indelas i tre huvudtyper: Fysiska igensättningar (orsakade av en stor andel 
finmaterial i vattnet), kemiska igensättningar (främst utfällningar av järn, mangan och kalk) och 
biologiska (bakteriella) igensättningar. Igensättningar av finmaterial kan i regel åtgärdas via 
backspolning, medan kemiska och bakteriella igensättningar kan minskas genom spolning med 
syralösning och desinficeringsmedel. Igensättningar brukar i regel ske i kontaktytor mellan olika 
material. I fallet med perkolationsmagasin kan igensättningar uppkomma i kontaktytan mellan fyllning 
och spridningsledning samt mellan perkolationsmagasin och omgivande naturliga jordmaterial. I 
infiltrationsbrunnar brukar igensättningar främst uppkomma i kontaktytan mellan brunnens filter och 
omgivande kringfyllning eller jordmaterial. Vid uttag av grundvatten beror igensättningarnas 
omfattning primärt på egenskaperna på det uttagna grundvattnet, medan det främst är egenskaperna för 
det tillförda vattnet som styr igensättningarnas omfattning vid tillförsel av vatten. 
 
Detta innebär att driftsproblem i form av igensättningar även bör beaktas vad gäller egenskaperna hos 
det tillförda vattnet, som därför regelbundet bör provtas och analyseras under hela den tid som 
tillförselanläggningarna är i drift. Som nämns i svar 18.3 har SKB bedömt lämpligheten för alternativa 
vattenkällor, inklusive vatten från sjön Bruksdammen, grundvatten från befintliga eller nya borrhål, 
ytvatten från en lokal sjö eller bäck samt vatten från slutförvarets undermarksdel. Bedömningen är att 
det finns goda möjligheter att försörja aktuella våtmarker med vatten av rätt mängd och kvalitet. 
 
Om vatten från sjön Bruksdammen används bör det inte uppstå några större problem med fysiska eller 
kemiska igensättningar. Detta beror på att råvattnet från sjön har en liten andel finmaterial och även 
låga halter av järn och mangan. Dock är råvattnets kemiska syreförbrukning (COD) ganska hög, vilket 
kan ge vissa problem med bakteriella (biologiska) igensättningar. 
 
 
Miljömål 
 
18.5 SGU anser [ … ] att ansökan bör kompletteras med en ny avstämning mot nu gällande 

miljömålssystem och en tydligare redovisning av för Simpevarp och Forsmark aktuell 
regionalisering av nationella mål. 

Svar: I bilaga 6 till MKB:n redovisas en avstämning mot miljökvalitetsmål och folkhälsomål i (SKB 
P-10-31). SKB:s svar på fråga 7.20 från Östhammars kommun kompletteras med en avstämning mot 
kommunens lokala miljömål, då arbetet med dessa inte var klart när P-10-31 togs fram. 
 
Såsom påpekas av SGU pågår en omarbetning av miljömålsarbetet. Bland annat har Sveriges 
länsstyrelser fått i uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram för att konkret tillämpa 
miljömålsarbetet regionalt och lokalt. Den information som SKB fått ta del av tyder på att 
omarbetning av miljömålsarbetet kommer att pågå åtminstone under hela år 2013. Till exempel 
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bedöms arbetet med de regionala åtgärdsprogrammen fortsätta under 2013 och 2014. Så länge det 
pågående arbetet med miljömålen inte hunnit längre med konkreta riktlinjer att förhålla sig till, är det 
inte möjligt för SKB att ändra eller komplettera det inlämnade underlaget. Vidare konstaterar SKB att 
de nationella miljömålen inte ändrats sedan ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen och 
bedömer att de slutsatser som redovisas i P-10-31 gäller fortfarande. 
 
SKB kommer även i fortsättningen att följa och hålla sig informerad om det fortsatta arbetet med 
miljömålen och dess tillämpning. 
 
 
Jordarternas genomsläpplighet 
 
18.6 I avsnitt 5.8 beskrivs bl.a. vattenverksamhetens effekter på mark och vattenkemiska 

förhållande. Även här är de geovetenskapliga beskrivningarna något bristfälliga. 
Beskrivningen av torvmarker underlagrade av täta jordlager är otydlig och tolkningen 
av jordartskartan i området är inte helt korrekt. I avsnittet bedöms det vidare som 
sannolikt att täta jordlager under torv lämnar vattenytan i torvmarken oförändrad vid 
en sänkning av grundvattenytan. Det är möjligt men kan inte antas vara sannolikt. 

Svar: Den huvudsakliga slutsatsen i avsnitt 5.8, i underbilaga 4 till MKB:n är, att små ytor och 
volymer torv- och gyttjejordar inom påverkansområdet medför små och lokala effekter på de mark- 
och vattenkemiska förhållandena. I avsnitt 4.2.2 redogörs för den generella jordlagerstratigrafin i 
området: morän – glaciofluviala sediment – glaciallera – postglacial sand/grus – lergyttja/gyttjelera – 
kärrtorv – mossetorv (räknat från berget och uppåt). Det konstateras vidare att förekomst av täta 
jordlager i områden med torv- och gyttjejordar innebär att avsänkningen av grundvattenytan (vid en 
trycksänkning under täta jordlager) sannolikt blir begränsad i de områden där dessa jordarter finns. 
Det hävdas således inte att vattenytan i torvmarken lämnas oförändrad vid en avsänkning av 
grundvattenytan. 
 
Det är oklart vad som avses med synpunkten att tolkningen av jordartskartan inte är helt korrekt. 
Avsnittet innehåller en karta som visar den geografiska fördelningen (på karteringsdjup) av olika 
jordarter inom det regionala modellområdet, samt en tabell över jordartsfördelningen inom det 
regionala modellområdet respektive påverkansområdet och som utgår från jordartskartan. Avsnittet 
innehåller ingen egentlig tolkning av jordartskartan. 
 
 
18.7 I avsnitt 6.1.4 beskrivs vattenverksamhetens konsekvenser för våtmarksobjekt. I detta 

sammanhang anser SGU att sökanden uppvisar en överdriven tilltro till vissa 
jordarters tätande effekt. Ytterligare stöd för detta resonemang bör presenteras, 
alternativt bör det förtydligas att det kan finnas variationer inom området. I avsnittet 
anges att glaciallera generellt har liten vattengenomsläpplighet. Detta är riktigt, men 
det betyder inte att glaciallera alltid har liten vattengenomsläpplighet. Påståendet bör 
därför förtydligas och vara platsspecifikt. De slutsatser som dras i detta avsnitt bygger 
till viss del på den konceptuella modell som utvecklats av Hedenström och Sohlenius 
(2008). Det skulle kunna framföras tydligare att detta är en konceptuell modell och att 
den därför inte är applicerbar på varje punkt in om området. Det bör vidare 
förtydligas att vissa våtmarker inte behöver vara underlagrade av täta jordlager, något 
som i dagsläget endast nämns i ett avslutande stycke. 

Svar: Enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.2 8 i underbilaga 4 till MKB:n, förekommer mindre 
vattengenomsläppliga jordarter, bland annat glaciallera, inom vissa begränsade områden, främst i 
anslutning till våtmarker och sjöar. I avsnitt 6.1.4 framgår också att det är den konceptuella 
jordlagermodellen som används för att beskriva glaciallerans förekomst i området i sin helhet. I 
avsnittet påtalas att glaciallera skulle kunna utgöra en (lokal) barriär mot en avsänkning av 
grundvattenytan om grundvattnets tryckhöjd sänks under glacialleran. I avsnittet redogörs även för de 
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sticksonderingar som genomförts i ett stort antal våtmarker (både före och efter framtagandet av den 
konceptuella jordlagermodellen), just i syfte att förbättra kunskapsunderlaget för enskilda objekt som 
komplement till den konceptuella modellen. Viktiga slutsatser från dessa undersökningar är dels att 
glaciallera inte förekommer i alla våtmarker, dels att den uppvisar stora lokala variationer i de 
våtmarker där den förekommer. I avsnitt 4.2.2 eller 6.1.4 hävdas därmed inte att glacialleran är vare 
sig tät eller heltäckande. Det kan också nämnas att SKB planerar att genomföra kompletterande 
geofysiska undersökningar (resistivitetsmätningar) vid ett antal våtmarker i Forsmark. Syftet med 
undersökningarna är att ytterligare förbättra kunskapen om jordlagerförhållandena vid våtmarkerna, 
inklusive glaciallerans utbredning och mäktighet. 
 
Den glaciallera som finns i Forsmark kan vara varvig, det vill säga innehålla linser av silt och sand 
som ger leran anisotropa egenskaper (vattengenomsläppligheten är olika i olika riktningar). Den 
vertikala vattengenomsläppligheten är relevant när det gäller lerans funktion som ”barriär” mot 
vertikala vattenflöden, till exempel lokalt utbyte mellan yt- och grundvatten. I en varvig (lagrad) 
struktur styrs den effektiva vertikala vattengenomsläppligheten av de lager som har låg 
vattengenomsläpplighet (flödet vinkelrätt mot lagerindelningen), medan de lager som har hög 
vattengenomsläpplighet styr den effektiva horisontella vattengenomsläppligheten (flödet parallellt med 
lagerindelningen). Lerans eventuella ”barriäreffekt” avser i detta fall dess effektiva vertikala 
vattengenomsläpplighet, där således varv med silt och sand har liten betydelse för tätheten. Frågor 
kring osäkerheter och tilltro till modellresultat, kopplade till sediment i hav, sjöar och våtmarker, 
diskuteras även i bilaga 6 (avsnitt B6.2.3) i underbilaga 4 till MKB:n. 
 
 
18.8 I avsnitt 6.1.5 beskrivs konsekvenser for skogsobjekt. I skogsområden beskrivs 

påverkan av grundvattensänkningen som större. Den kompakta leriga morän som 
finns i delar av området anses dock bli mindre påverkad av en grundvattensänkning. 
Vid behov av mer information om denna moräns utbredning skulle ytterligare studier 
av de olika moränernas vertikala utbredning (moränstratigrafi) kunna ge tydligare 
svar. 

Svar: SKB har genomfört omfattande kvartärgeologiska och hydrogeologiska undersökningar ibland 
annat i skogsområden i Forsmark. Bedömningen är att det inte finns några behov av kompletterande 
fältundersökningar för att ytterligare påvisa förekomst av kompakt, lerig morän som eventuellt skulle 
medföra mindre konsekvenser för skogsobjekt än vad som framgår av konsekvensbeskrivningen. 
 
 
Deformationszoner 
 
18.9 SGU anser att de data och tolkningar som tagits fram är av sådan vikt att ansökan bör 

kompletteras med ny information om tektoniska strukturer enligt ovan. [Nya 
tolkningar av tektoniska strukturer i Forsmarksområdet av Brojerdi m.fl. (2013, 
Journal of Applied Geophysics).] 

 
Svar: SGU hänvisar i sitt yttrande till en helt ny publikation (Brojerdi med flera, 201340) i vilken den 
geofysik som under platsundersökningarna gjordes i Forsmark har omtolkats. SKB delar författarnas 
slutledning att deras omtolkning inte på något dramatiskt sätt påverkar modellen för deformations-
zoner i Forsmark, men artikeln pekar på osäkerheter i den av SKB och andra beskrivna deformations-
historien, vilket kommer att beaktas vid framtida uppdateringar av platsmodellerna. Emellertid anser 
SKB, i motsats till vad som anförs i SGU:s yttrande, att DFN-modellerna inte kan påverkas av den 

                                                      
40 Brojerdi F S, Juhlin C, Malehmir A och Stephens M B, 2013. Reflection seismic imaging of the deeper structures at the 
Forsmark spent nuclear fuel repository site, central Sweden. Journal of Applied Geophysics, 89(0), pp 21-34. ISSN: 0926-
9851. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2012.11.008. 
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omtolkning av en enskild zon, eller tillkomsten av ett par zoner långt under förvarsdjup, som Brojerdi 
med flera (2013) föreslagit. 
 
SKB vill dock betona att bevakning och i görligaste mån deltagande i forskning inom relevanta 
ämnesområden är ett ständigt pågående arbete. På vilket sätt nyfunnen kunskap, av det slag Brojerdi 
med flera (2013) exemplifierar, påverkar grundantaganden i bedömningen av långsiktig säkerhet, 
beaktas inom ramen för forskningsarbetet och även inom ramen för kommande säkerhetsanalyser. 
Skulle sådan information framkomma som på ett avgörande sätt påverkar vår platsmodell, plats-
förståelse eller bedömning av långsiktig säkerhet kommer SKB naturligtvis att uppdatera modellerna 
och anpassa förvarsutformningen i enlighet därmed. 
 
 
Reaktivering av sprickor 
 
18.10 I avsnitt 10.2.2 i SR-Site Vol II beskrivs hur SKB har modellerat reaktivering av 

sprickor med hjälp av ett modelleringsprogram. Det använda analysverktyget 3DEC är 
inte standard inom seismologin för att analysera reaktivering av sprickor (så som 
jordbävningsrörelser). Det bör undersökas om resultaten och randvillkoren är 
desamma vid analys med standardprogramvara, t.ex. Coulomb 3.3. 

Svar: Det specifika problemet rörande reaktivering av sprickor, som respons på jordskalv i 
närområdet, är relativt unikt för SKB och det finns inga standardkoder att tillgå. De koder som finns 
framtagna för att analysera likartade problem, vare sig de är akademiska och/eller kommersiella, måste 
omprogrammeras och användas i kombination för att besvara de specifika frågeställningarna som rör 
långsiktig säkerhet. I detta arbete har SKB utvärderat och använt ett flertal olika koder. La Pointe med 
flera (199941, 200242) använde för SKB:s säkerhetsanalys SR-97 den akademiska koden Poly3D 
(Thomas, 199343), vilken dock inte kunde inkludera dynamiska effekter. Senare arbeten (Munier och 
Hökmark, 200444) visade dock att de dynamiska effekterna har förhållandevis liten betydelse på korta 
avstånd från jordskalvskällan, vilket var viktigt för att begreppet respektavstånd skulle kunna 
tillämpas. För att visa detta användes koderna Flac3D (ITASCA, 199745 och Christiansson, 200446) 
och WAVE (Hildyard med flera 199547 samt Baker och Hildyard, 200448). 
 
SKB delar SGU:s syn att 3DEC inte är standard inom seismologi, även om koden kan betraktas som 
industristandard inom exempelvis bergmekaniska applikationer. För det unika problem som studeras 
har SKB självt utvecklat en modelleringsmetodik, som är framtagen inom ramverket som ges av 
                                                      
41 LaPointe P R, Cladouhos T och Follin S, 1999. Calculation of displacement on fractures intersecting canisters induced by 
earthquakes: Aberg, Beberg and Ceberg examples. SKB TR-99-03, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 
42 La Pointe P R, Cladouhos T och Follin S, 2002. Development, application, and evaluation of a methodology to estimate 
distributed slip on fractures due to future earthquakes for nuclear waste repository performance assessment. In: Bulletin of 
the Seismological Society of America, 92(2002), pp 923-944. 
43 Thomas A L, 1993. POLY3D: A three-dimensional, polygonal element, displacement discontinuity boundary element 
computer program with applications to fractures, faults, and cavities in the earth's crust. Masters Thesis, Department of 
Geology, Stanford. Stanford, California, USA.  
44 Munier R och Hökmark H, 2004. Respect distances. Rationale and means of computation. SKB R-04-17, Svensk 
Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 
45 ITASCA, 1997. Flac3D, Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions, 1997. ITASCAFlac3D, Fast Lagrangian 
Analysis of Continua in 3 Dimensions. Version: 2.0. ITASCA, 111 Third Avenue South, Suite 450, Minneapolis, MN 55401, 
USA. www.itascacg.com. 
46 Christiansson M, 2004. Shear Displacement on Fractures due to Seismic Movements, in Respect distances. Rationale and 
means of computation, R. Munier and H. Hökmark, Eds. Stockholm, Sweden, Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB R-04-
17, Appendices 1a, 2a. 
47 Hildyard M W, Cundall P A och Daehnke A, 1995. WAVE; a computer program for investigating elastodynamic issues in 
mining. In Proceedings of 35th U.S. Symposium on Rock Mechanics, 5-7 June, 1995. University of Nevada, Reno, United 
States (USA). A.A. Balkema. ISBN: 0586-3031, 0586-3031. 
48 Baker C och Hildyard M, 2004. WAVE Modeling Results: Numerical simulation of shear displacements on sub-surface 
fractures in response to dynamic loading from seismic waves, in Respect distances. Rationale and means of computation, R. 
Munier and H. Hökmark, Eds. Stockholm, Sweden, Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB R-04-17, Appendices 1b, 2b 
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3DEC (ITASCA, 201349). Metodiken som SKB tagit fram för att simulera skalv och dess effekter på 
omgivande spricknätverk i berget (Fälth med flera, 201050), förfinas inom ramen för ett 
doktorandprogram som initierats och finansieras av SKB. I detta arbete ingår jämförelser 
(benchmarking) av modelleringsresultat med andra programvaror (till exempel Spudich och Xu, 
200351) där även Coloumb 3.3 (Toda med flera, 201152) eller motsvarande koder skulle kunna ingå. 
Trots att SKB välkomnar initiativ av det slag som Coloumb 3.3 representerar, betraktas inte heller den 
koden som industristandard för seismologiska studier. 
 
 
Jordbävningar 
 
18.11  I de resonemang som förs kring jordbävningar nämner sökanden i stort sett bara två 

mekanismer för initiering av jordbävningar - istider och plattektonik. […] Alltså är 
slutsatsen att andra fenomen än de i ansökan angivna kan vara bidragande faktorer till 
dagens jordskalv (se bl.a. B Jyrkeland et al., och Arvidsson and Kulhanek, 1994). 
Ansökan bör kompletteras med resonemang kring detta. 

Svar: De yttre krafter som orsakar skalv i den svenska berggrunden genereras både av tektoniska 
processer, av isens framryckning (exempelvis den så kallade forebulge) samt av den isostatiska 
återhämtningen efter senaste istiden (och tidigare istider). Vad SKB har anfört i SR-Site, baserat på ett 
flertal studier (Wu och Hasegawa, 199653; Lund, 200554, 200655; Lund och Zoback, 200856; Lund och 
Näslund, 200957; Lund med flera, 200958; Lund och Schmidt, 201159), är att skjuvspänningstillskottet 
från isen är otillräckligt på seismogeniskt djup för att kunna inducera förkastningar, men att det är 
tillräckligt stort för att kunna destabilisera zonerna och därmed trigga skalv om de tektoniska 
spänningarna är tillräckligt stora. I SKB:s modelleringar av skalv används därför de tektoniska lasterna 
som bakgrundsspänning, vilka överlagras med de spänningar som induceras av isen. Således är båda 
processerna medtagna i analyserna. SKB tillstår naturligtvis att det fortfarande finns osäkerheter i 
olika grundantaganden och att forskningen därför inom detta ämnesområde fortfarande är 
högprioriterat. En viktig parameter för att uppskatta antalet framtida skalv i närområdet är exempelvis 
den tektoniska deformationshastigheten, som är mycket svår att mäta eller beräkna i en ”intraplate” 
omgivning, (se även svar 18.14). SKB avser att fortsatt förfina de beräkningar som baseras på 

                                                      
49 ITASCA, 2013. 3DEC, 3 Dimensional Distinct Element Code, 2013. ITASCA3DEC, 3 Dimensional Distinct Element 
Code. Version: 4.1. ITASCA, 111 Third Avenue South, Suite 450, Minneapolis, MN 55401, USA. 
50 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2010. Effects of large earthquakes on a KBS-3 repository. Evaluation of modelling 
results and their implications for layout and design. SKB TR-08-11, Svensk Kärnbränslehantering AB,  
51 Spudich P och Xu L, 2003. Documentation of software package COMPSYN sxv3.11: Programs for earthquake ground 
motion calculation using complete 1-D Greens functions, in International Handbook of Earthquake & Engineering 
Seismology: Part B, W H K. Lee, H. Kanamori, P C. Jennings and C. Kisslinger, Eds. Academic Press. ISBN 0-12-440658-0. 
52 Toda S, Stein R S, Sevilgen V och Lin J, 2011. Coulomb 3.3 Graphic-rich deformation and stress-change software for 
earthquake, tectonic, and volcano research and teaching-user guide. Open-File Report 2011-1060, U.S. Geological Survey, 
Reston, VA. 
53 Wu P och Hasegawa H S, 1996. Induced stresses and fault potential in eastern Canada due to a disc load; a preliminary 
analysis. Geophysical Journal International, 125(2), pp 415-430. 
54 Lund B, 2005. Effects of deglaciation on the crustal stress field and implications for endglacial faulting: A parametric 
study of simple Earth and ice models. SKB TR-05-04, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 
55 Lund B, 2006. Stress variations during a glacial cycle at 500 m depth in Forsmark and Oskarshamn: Earth model effects. 
SKB R-06-95, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 
56 Lund B och Zoback M, 2008. The crustal stress field during glaciation and its relation to fault stability; application to the 
Scandinavian endglacial faults. In Proceedings of 33:rd International Geological Congress. Olso, Norway. 
57 Lund B och Näslund J O, 2009. Glacial isostatic adjustment; implications for glacially induced faulting and nuclear waste 
repositories, in Volcanic and tectonic hazard assessment for nuclear facilities, C. B. Connor, N. A. Chapman and L. J. 
Connor, Eds. Cambridge, United Kingdom (GBR), Cambridge University Press. ISBN 9780521887977. 
58 Lund B, Schmidt P och Hieronymus C, 2009. Stress evolution and fault stability during the Weichselian glacial cycle. SKB 
TR-09-15, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 
59 Lund B och Schmidt P, 2011. Stress evolution and fault stability at Olkiluoto during the Weichselian glaciation. Posiva 
Working Report 2011-14, Posiva Oy Finland. 
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tektonisk och glacial spänningsuppbyggnad och som ligger till grund för exempelvis bedömningen om 
maximalt två skalv per miljon år inom Forsmarks närområde. 
 
 
18.12 I modern jordbävningsanalys använder man sig av källzoner i den miljö vi befinner oss 

i. Då jordbävningskatalogerna nästan alltid är för korta använder man sig av olika 
alternativ, vilka skapas utifrån geologisk och seismologisk information. Här [SR-site 
avsnitt 10.4.5] har man enbart använt sig av den mest rudimentära varianten - en 
cirkel omkring slutförvaret. Denna del uppfyller inte dagens krav (se t.ex. Coppersmith 
et al., 2009). I övrigt så kan man inte heller förvänta sig att dagens scenario 
nödvändigtvis är tillräckligt för 100 000 år (även utan istid). Detta bör behandlas mer 
uttömmande med fler alternativ. I detta sammanhang bör även noteras att rörelserna 
under jord förvisso blir relativt små om inte en riktigt stor jordbävning inträffar. 
Detsamma gäller dock inte ovan jord och vid nedgången till slutförvaret. 

SGU anser således att ansökan bör kompletteras med en modern seismisk riskanalys 
för slutförvaret under konstruktionstiden. 

Svar: Vid en första anblick kan möjligen SKB:s angreppsätt att bedöma risk för jordskalv skilja sig 
från den studie – PEGASOS – som SGU refererar till (Coppersmith med flera, 2009b60), men det finns 
i själva verket stora likheter: I PEGASOS ingick en så kallad expert elicitation, det vill säga en formell 
expertbedömning om vilka områden och zoner som i olika scenarier kan hysa stora skalv. En likartad 
expertbedömning har utförts av SSI (Hora och Jensen, 200561) vars resultat är inkluderat i SR-Site (till 
exempel tabell 10-14) i termer av frekvens-magnitud samband för en glaciationscykel. Skillnaden 
mellan de båda angreppsätten består främst i att PEGASOS använde logistiska träd för att med Monte 
Carlo-metoden simulera sannolikhetsfördelningar av jordskalvsrisken medan resultatet av Hora och 
Jensen (2005) angavs i SR-Site som max-min värden (i och för sig också ett slags fördelning). SKB 
tillstår emellertid att det finns klara fördelar med metoden som beskrivs av Coppersmith med flera 
(2009a62), framför allt för att det kan möjliggöra ett väsentligen mindre konservativt angreppsätt än det 
som präglar SKB:s metod. Huruvida metoden som beskrivs av Coppersmith med flera (2009a) 
kommer att replikeras i framtida säkerhetsanalyser kommer därför att utvärderas. 
 
I PEGASOS används begreppet ”area sources” vilka vanligen definieras som polygoner. Även om det 
för Sverige vid tiden för SR-Site fanns definierade ”area sources” att tillgå (Giardini med flera, 
199963) valde SKB att inte använda dessa och därmed inte heller ta hänsyn till att jordskalvsfrekvensen 
faktiskt är lägre i Forsmarksområdet än till exempel längs Norrlandskusten. Istället användes ett 
medelvärde för hela databasen, vilket med dagens seismicitet (frekvens, magnitud, lokalisering) 
överskattar frekvensen i Forsmark och således är konservativt. I SR-Site motsvaras detta av den cirkel, 
som SGU kommenterar, inom vilken SKB beräknade förväntad medelfrekvens över en 
glaciationscykel. Eftersom det är okänt i dagsläget om skalvfrekvensen varierar med tiden inom ett 
visst område eller vandrar mellan områden och riskanalysen samtidigt spänner över mycket långa 
tidsrymder, anser SKB det inte vara lämpligt att använda ”area sources” på samma sätt som i 
PEGASOS för en eller flera glaciationscykler.  
 

                                                      
60 Coppersmith K J, Youngs R R och Sprecher C, 2009b. Methodology and main results of seismic source characterization 
for the PEGASOS Project, Switzerland. Swiss Journal of Geosciences, 102(1), pp 91-105. ISSN: 1661-8726.  
61 Hora S och Jensen M, 2005. Expert panel elicitation of seismicity following glaciation in Sweden. SSI Rapport 2005:20, 
SSI - Statens strålskyddsinstitut (Swedish Radiation Protection Authority) Stockholm Sweden Sweden. 
62 Coppersmith K J, Jenni K E, Perman R C och Youngs R R, 2009a. Formal expert assessment in probabilistic seismic and 
volcanic hazard analysis, in Volcanic and tectonic hazard assessment for nuclear facilities, C. B. Connor, N. A. Chapman and 
L. J. Connor, Eds. Cambridge, United Kingdom (GBR), Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 9780521887977. 
63 Giardini D, Gruenthal G, Gupta H, Mayer-Rosa D, Sellami S, Shedlock K M, Zhang P, Annaka T, Ashtiany M D, Atakan 
K, Balassanian S, Basham P, Dimate C, Erdik M, Garcia M, Giesecke A, McCue K, McGuire R K, Musson R M W, Riad S, 
Slejko D och Ulomov V, 1999. The GSHAP world map of seismic hazard. International Union of Geodesy and Geophysics 
General Assembly (IUGG XXII). Birmingham, United Kingdom. 99, Week B: 15-15. 
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Vidare används i PEGASOS begreppet “fault sources” vilket är de strukturer (”active faults”) längs 
vilka skalv förväntas uppträda enligt expertbedömningen. För att kunna göra en analys av samma slag 
som i PEGASOS, krävs data om seismicitet, återkomsttid, maximal magnitud för varje deformations-
zon inom ”area source”. Seismiciteten är, i ett internationellt perspektiv, extremt låg i Forsmark och 
det är inte möjligt att parametrisera en sådan modell. I SR-Site användes därför istället det 
konservativa antagandet att samtliga zoner i Forsmarks närområde skulle kunna reaktiveras seismiskt. 
 
I PEGASOS görs en bedömning av den största magnituden ett område kan hysa inom en viss 
tidsperiod enligt bland annat det schema (EPRI) som föreslagits av Johnston med flera (1994). I detta 
arbete ingår bland annat att inkludera paleoseismicitet (till exempel pre-historiska skalv). I brist på 
seismiska data för zonerna i Forsmarks närområde (se föregående stycke) har i SR-Site konservativt 
antagits att de stora, glacialt inducerade, skalv som identifierats i norra Sverige, men vars uppträdande 
inte kunnat bekräftas i Forsmarksområdet (till exempel Lagerbäck och Sundh, 200864), skulle kunna 
inträffa i Forsmark i samband med en framtida glaciation. Med andra ord, projicerades i SR-Site 
paleoseismiciteten i Norra Sverige till Forsmarksområdet. Vidare har SKB konservativt antagit att 
zonerna i Forsmark kan hysa de största skalven som är kompatibla med zonernas storlek. 
Sammantaget bör därför det tillvägagångssätt som tillämpats i SR-Site vara mer konservativt än den 
metodik som representeras av Johnston med flera (199465). 
 
 
18.13 På sidan 467 [TR-11-01 = sidan 471 i svenska versionen av SR-Site] finns referenser till 

Lagerbäck och Sundh (2008) vilka i sin tur hänvisar till Lagerbäck m.fl. (2005) (R-05-
51). I detta arbete har man i huvudsak använt sig av en kombination av 
flygbildstolkning och fältobservationer för att identifiera postglaciala förkastningar 
(PGF). De har framför allt lokaliserat postglaciala förkastningar i norra Sverige. På s. 
139 i rapport TR-11-01[ = sidan 141 i svenska versionen av SR-Site] konstateras att 
inga av de morfologiska linjer som har identifierats har bedömts som sen- eller 
postglaciala förkastningar. SGU vill i detta sammanhang lyfta fram att allt fler 
potentiellt postglaciala förkastningar nu upptäcks i centrala Sverige tack vare nya 
undersökningsmetoder. Med nya data, såsom den nya nationella höjdmodellen (NNH) 
från Lantmäteriet, finns det möjlighet att finna fler förkastningar än vad som varit 
möjligt att påvisa med de i rapporten beskrivna metoderna.  

Svar: SKB är medvetet om de nya data som tagits fram av Lantmäteriet inom ramen för Nya 
Nationella Höjdmodellen (NNH) och har för avsikt att följa upp de forskningsresultat som kommer 
från dessa. Vidare planerar SKB för att redan under sommaren 2013 detaljundersöka en av de 
potentiellt glacialt inducerade förkastningarna (GIF) som detekterats på basis av dessa nya data. 
SKB vill emellertid framhålla att det inom säkerhetsanalysen SR-Site antagits den försiktiga principen 
att GIF kan förekomma i Forsmarksområdet, trots att omfattande underökningar av närområdet 
(exempelvis Lagerbäck och Sundh, 200864) inte kunnat påvisa sådana strukturer. Därmed kommer 
upptäckten av nya potentiella GIF inte att påverka slutsatserna som förs fram i SR-Site. Dock 
föranleder ny kunskap av detta slag att SKB ständigt måste pröva hypoteser och uppdatera antaganden 
i samklang med den ökade förståelsen för själva processerna som ligger till grund för den seismicitet 
som triggas av istiderna. Dessa är frågeställningar SKB prioriterat och arbetat med sedan slutet av 
sjuttiotalet (exempelvis Lagerbäck och Henkel, 197766). 
 
                                                      
64 Lagerbäck R och Sundh M, 2008. Early Holocene faulting and paleoseismicity in northern Sweden. Research Paper C 836. 
SGU - Sveriges Geologiska Undersökning.  
65 Johnston A C, Coppersmith K J, Kanter L R och Cornell C A, 1994. The Earthquakes of Stable Continental Regions: 
Assessment of Large Earthquake Potential. TR-102261-V1, Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA, USA. 
66 Lagerbäck R och Henkel H, 1977. Studier av neotektonisk aktivitet i mellersta och norra Sverige, flygbildsgenomgång och 
geofysisk tolkning av recenta förkastningar (Studies of neotectonic activities in central and northern Sweden, review of aerial 
photos and geophysical interpretation of recent faults). KBS TR-19, Svensk Kärnbränslehantering AB, Skbf/Kbs, Stockholm, 
Sweden. 
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18.14 SGU anser att en kombination av NNH-, InSAR- och GPS-studier skulle kunna vara 

ett kraftfullt redskap för att dels identifiera postglaciala förkastningar som Lagerbäck 
och Sundh (2008) kan ha missat och dels förbättra förståelsen för huruvida potentiella 
postglaciala förkastningar fortfarande är aktiva. Ansökan bör således kompletteras 
med denna typ av studier. 

Svar: Någon form av långtidsövervakning med modern teknik kommer att initieras av SKB före 
byggstart, men det går inte i dagsläget med visshet uttala vilken teknik, eller kombination av tekniker, 
som kommer att tillämpas. SKB för i dagsläget interna diskussioner om vilka tekniker som på bästa 
sätt kan kvantifiera eventuella rörelser längs zoner och/eller mellanliggande block. SKB har tidigare 
använt dInSAR under en relativt kort period. Det finns emellertid andra lovande tekniker, till exempel 
Lidar, som skulle kunna ge likartade eller ännu bättre data. Huruvida kontinuerliga mätningar med 
GPS ska initieras, beror på utfallet av en pågående utredning av de redan utförda mätningarna.  
 
18.15 Den i ansökan angivna jordskalvsfrekvensen för händelser med magnituden M>5 är 

enbart baserad på storskalig tektonisk deformationshastighet (s. 468) [TR-11-01 = 
sidan 472 i svenska versionen av SR-Site] vilken ingår i ekvationen på sidan 469 [= 
sidan 473 i svenska versionen av SR-Site]. SGU anser dock att det bör utredas om inte 
varje deglaciation av Weichseldimension potentiellt kan innebära att tillräckligt 
mycket elastisk deformation byggs upp i förkastningar så att mer än två jordskalv med 
magnituden M>5 kan inträffa inom l miljon år. Ansökan bör kompletteras i denna del. 

SGU ställer sig frågande till de beräkningar som lett fram till slutsatsen att det behövs 
en magnitud 5 jordbävning (se sektion 10.4.5 och 10.4.6) för att integriteten i 
kopparkapslarna ska riskeras. SGU bedömer att man redan vid drygt magnitud 4 kan 
få en förskjutning av en förkastningsspricka i storleksordningen av 5 cm. Förskjutning 
är beroende av spänningstillståndet i en spricka och det kan variera mellan i vart fall 
mellan l och l0 MPa. 

Svar: SKB instämmer i att de samband mellan magnitud och skjuvbelopp som SKB använt (Wells 
och Coppersmith, 199467; Leonard, 201068) och som torde vara desamma som SGU baserar sitt 
yttrande på, är behäftade med stora osäkerheter, speciellt vad gäller små skalv (se figur 18-1). Ett 
primärt skjuvbelopp om fem centimeter motsvarar, enligt Wells och Coppersmith (1994), ett skalv 
med magnitud mellan cirka M5,5 och M6,0. Ett exempel ges i figur 18-1 (figur 10 från Wells och 
Coppersmith, 1994). Att SKB valt en ännu lägre magnitud, M5, måste rimligen betraktas som 
konservativt och fördelaktigt för långsiktig säkerhet.  
 
 En viktig slutsats av jordskalvsanalyserna som SKB bedrivit är att det inte är magnituden av skalvet 
som ensamt styr huruvida kapselns integritet hotas eller inte, utan den samlade effekten av en rad 
faktorer som zonens riktning och storlek, skalvets storlek, zonens avstånd till kapslarna, huruvida 
dessa skärs av sprickor eller inte, hur stora i så fall dessa sprickor är, vilken riktning de har, hur de 
skär kapseln, etc. Detta identifierades tidigt (Munier och Hökmark, 200469) och har stegvis 
kvantifierats under årens lopp (Fälth och Hökmark, 200670; Fälth med flera, 200771, 200872, 201073) för 
att slutligen implementeras i SR-Site. 
                                                      
67 Wells D L och Coppersmith K J, 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, 
rupture area, and surface displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, 84(4), pp 974-1002. 
68 Leonard M, 2010. Earthquake Fault Scaling: Self-Consistent Relating of Rupture Length, Width, Average Displacement, 
and Moment Release. Bulletin of the Seismological Society of America, 100(5A), pp 1971-1988. 
69 Munier R och Hökmark H, 2004. Respect distances. Rationale and means of computation. SKB R-04-17, Svensk 
Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden. 
70 Fälth B och Hökmark H, 2006. Seismically induced slip on rock fractures. Results from dynamic discrete fracture 
modeling. SKB R-06-48, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm, Sweden 
71 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2007. Seismically Induced Shear Displacements in Repository Host Rock Fractures. 
9th Canadian conference on Earthquake Engineering. Ottawa, Canada. 
72 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2008. Seismically induced slip on rock fractures – expanded study with particular 
account of large earthquakes. 42nd U.S. Rock Mechanics Symposium. San Fransisco 2008. 
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Figur 18-1. Figur 10 från Wells och Coppersmith (1994)67.  
 
18.16 Kartan i figur 4-5 i SR-Site avsnitt 4.2.2 är svårläst då det finns information som inte 

förklaras, såsom marktyper. Figuren bör därför kompletteras. 

Svar: SKB instämmer i att figuren skulle vara mer lättläst om den försetts med en legend. Det som 
SKB vill förmedla med figuren är var det prioriterade området för platsundersökningen ligger och 
borrplatsernas lägen. I det sammanhanget bedöms figuren fylla sin funktion.  
 
 
18.17 I SR-Site, avsnitt 4.10.1 är det oklart vilken morän det är som överlagrar de 

sedimentfyllda sprickorna, den äldre kompakta moränen eller den yngre. Detta bör 
förtydligas då det kan vara viktigt att veta om det är den leriga eller sandiga 
moräntypen som ligger ovanpå berget vid dessa platser, då de har olika egenskaper.  

Svar: Observationerna av sedimentfyllda sprickor gjordes vid borrplats 5. Berget överlagras där av två 
moräntyper. Den övre är en sandig morän som är vanligt förekommande i Forsmarksområdet medan 
den undre är en sandig-siltig morän som troligen avsatts i vattenfyllda håligheter mellan inlandsis och 
berggrund. SKB antar att SGU med “den äldre kompakta” avser den extremt kompakta morän som 
förekommer ställvis i Forsmark. Svaret blir då att moränerna vid borrplats 5 är av “modell yngre”.  
 

                                                                                                                                                                      
73 Fälth B, Hökmark H och Munier R, 2010. Effects of large earthquakes on a KBS-3 repository. Evaluation of modelling 
results and their implications for layout and design. SKB TR-08-11, Svensk Kärnbränslehantering AB. 
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Se även rapporterna Forsmark site investigation – Investigations of superficial fracturing and block 
displacements at drill site 5 (P-05-199) och Searching for evidence of late- or postglacial faulting in 
the Forsmark region – Results from 2002–2004 – Forsmark site investigation (R-05-51). 
 
 
Komplettering i enlighet med SKB:s åtaganden i bilaga K:9, som svar till tillkommande 
önskemål från SGU, enligt aktbilaga 258. 
 
258:2 (18.2) Pilotförsök för infiltration 
Avseende pilotförsöket för infiltration vid en av våtmarkerna i Forsmark så redovisar SKB en väl 
genomarbetad planering för utförandet och utvärderingen. Anmälan om samråd och dispensansökan 
från terrängkörningslagen har lämnats in till länsstyrelsen. Förberedelser är på god väg. SKB redovisar 
förra årets nederbördsrika sommar och höst som ett sakligt argument för varför inte pilotförsöket har 
kunnat genomföras tidigare. SKB anger att pilotförsöket kommer att utvärderas och rapporteras när det 
är genomfört. SGU vill fortsatt framhålla vikten av denna fråga och att resultaten bör ingå i ansökan. 
 
Svar: Resultaten från pilotförsöket för infiltration i våtmarker presenteras i K:15, Pilotförsök med 
vattentillförsel till en våtmark i Forsmark.  
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Uppdaterad version av Konsekvensbedömning för vattenmiljöer, Mellanlagring, 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle1

Med anledning av de kompletteringar som SKB åtagit sig i bilaga K:9 till yttrandet den 18 november 
2013 (aktbilaga 287) har denna rapport kompletterats med avseende på följande:

 Avsnitt 3.2. Platsspecifika förutsättningar
Under hösten 2013 har de delar av Söderviken som planeras fyllas igen inventerats och avsnitt 3.2.2. 
om platsspecifika förutsättningar i Forsmark har kompletterats med resultat från inventeringarna. 
Avsnittet har även kompletterats med fördjupad information om flödesdynamiken i de vattenområden 
som berörs av den planerade verksamheten.

 Avsnitt 4.3. Utgångspunkter för beräkningar av kväveutsläppen
Avsnittet tillkommer och redogör för de beräkningsförutsättningar som ligger till grund för de 
framräknade kväveutsläpp som den planerade verksamheten bedöms ge upphov till. 

 Avsnitt 5.2.1. Utsläppspunkter till vatten
Avsnittet tillkommer och beskriver hur de vattenutsläpp som den planerade verksamheten ger upphov 
till påverkas av platsens lokala förutsättningar vad gäller vattenomsättning i recipienten. 

 Avsnitt 5.2.2. Utsläpp av kväve till vattenmiljöer
Avsnittet har kompletterats med uppdaterade och fördjupade beräkningar av kvävehalter för de olika 
utsläppskällor som den planerade verksamheten ger upphov till.

 Avsnitt 5.2.3. Utsläpp av övriga ämnen
Avsnittet tillkommer och mer ingående beskriver utsläpp av övriga ämnen som härleds från de olika 
vattenströmmar (med tyngdpunkt på dagvatten) som den planerade verksamheten ger upphov till.

 Avsnitt 5.3.2. Angränsande verksamheter i Forsmark
Underlaget har kompletterats med preciserad och uppdaterad information från den planerade 
utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. 

Vidare har underlaget kompletterats med information om kylvattenintaget till kärnkraftverken i 
Forsmark och dess roll vad gäller vattenomsättning i Söderviken och Asphällsfjärden. 

 Avsnitt 6.1.3. Konsekvenser i Forsmark (för miljökvalitetsnormer för kustvatten)
Avsnittet Kvalitetsfaktorn näringsämnen har kompletterats med avseende på utspädningseffekter i den 
berörda vattenrecipienten.

Avsnittet Kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen har kompletterats med fördjupade 
bedömningar av toxiska risker i samband med utsläpp av ammonium och ammoniak. 

Avsnittet Biologiska kvalitetsfaktorer har kompletterats med en fördjupad bedömning av konsekvenser 
från den planerade utfyllnaden i Söderviken. 

 Avsnitt 6.4. Konsekvenser för Natura 2000-områden 
Underlaget har kompletterats med en fördjupad bedömning av risk för påverkan på närliggande Natura 
2000-områden.

 Avsnitt 6.5. Konsekvenser för den lokala vattenmiljön
De delar av Söderviken som planeras fyllas igen har inventerats under hösten 2013 och 
konsekvensbedömningen har uppdaterats för att ta hänsyn till resultat från inventeringarna. 

                                                     
1

Utgör bilaga K:5 i SKB:s komplettering II till MMD, september 2014.
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1 Inledning
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har i mars 2011 lämnat in en ansökan enligt miljöbalken för 
att: 

 Fortsätta driva det befintliga mellanlagret för använt kärnbränslet (Clab) på Simpevarpshalvön 
i Oskarshamns kommun.

 Uppföra och driva en inkapslingsanläggning integrerad med Clab.
 Uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun.

Clab är lokaliserat väster om Oskarshamns kärnkraftverk på Simpevarpshalvön. 
Inkapslingsanläggningen kommer att uppföras intill Clab och integreras till en gemensam anläggning, 
benämnd Clink. 

Slutförvaret för använt kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret) är lokaliserat till Forsmark i Östhammars 
kommun i norra Uppland. Förläggningsplatsen ligger i närheten av kärnkraftverket och SFR, 
slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. 
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2 Syfte
Syftet med denna utredning är att bedöma vilka konsekvenser den planerade verksamheten kommer att 
medföra för berörda kustvattenmiljöer i området. Utredningen omfattar både slutförvaret för använt 
kärnbränsle i Forsmark och Clink (inkapslingsanläggningen och Clab) i Simpevarp. Utredningen 
syftar till att belysa konsekvenserna i förhållande till lokala förutsättningar och gällande 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Av utredningen ska det också framgå om två närliggande Natura 
2000-områden riskerar att påverkas på ett sådant sätt att särskilt tillstånd krävs enligt 7 kap. 28a § 
miljöbalken.

Utredningen utgör en komplettering till den tillståndsansökan enligt miljöbalken som SKB lämnade in 
i mars 2011.
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3 Bakgrund

3.1 Planerad verksamhet

3.1.1 Simpevarp

Clab, centralt mellanlager för använt kärnbränsle, är en befintlig anläggning lokaliserad cirka 700 
meter från Oskarshamns kärnkraftverk, på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun. Den 
inkapslingsanläggning som ska uppföras kommer att drivas tillsammans med Clab som en integrerad 
anläggning, benämnd Clink (se figur 3-1). Clink kommer att ta emot, mellanlagra och inkapsla använt 
kärnbränsle. Det inkapslade kärnbränslet kommer att transporteras med det specialbyggda fartyget m/s 
Sigrid till slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark.

Figur 3-1. Fotomontage som visar hur inkapslingsanläggningen (rödmarkerade byggnader) placeras i direkt anslutning till 
Clab. De båda anläggningarna ska drivas som en integrerad anläggning, benämnd Clink.

Ovan mark kommer utrymmen för process, service och transporter att finnas. Under mark inryms 
bland annat en bassängdel med lägsta botten cirka 15 meter under markplanet. Bassängerna är gjorda i 
vattentät betong samt är helt inklädda med rostfri plåt. Bassängdelen kommer att ligga ovanför de 
djupare liggande bergrum som inrymmer Clabs förvaringsbassänger.

För vattenmiljöer i Simpevarp innebär den planerade verksamheten huvudsakligen följande:

 Utsläpp till vatten av länshållningsvatten (inläckande grundvatten i de delar av anläggningen 
som ligger under mark) och dagvatten

 Utsläpp av kylvatten från Clink
 Eventuella utsläpp till vatten i samband med olyckor (miljörisker) och brand
 Spillvatten som leds till OKG:s reningsverk

3.1.2 Forsmark

Slutförvaret för använt kärnbränsle kommer att bestå av en ovanmarksdel och en undermarksdel (figur 
3-2). De centrala funktionerna ovan mark för anläggningens drift är samlade inom det så kallade 
driftområdet. Driftområdet har förbindelse via schakt och ramp med undermarksdelen, som ligger på 
cirka 470 meters djup.
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Uppförandeskedet beräknas pågå under 7–8 år. Anläggningen kommer därefter att tas i drift parallellt 
med en fortsatt utbyggnad av undermarksdelen. Under uppförandeskedet kommer årligen i genomsnitt 
cirka 75 000 kubikmeter fast berg att sprängas ut för att ge plats för undermarksanläggningen.
Driftskedet beräknas pågå i 45–50 år. Under driftskedet kommer den årliga mängden utsprängt berg 
att minska till cirka 40 000 kubikmeter. De bergmassor som tas ut kommer att läggas på ett bergupplag
inför vidare hantering och användning.

Figur 3-2. Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark, bestående av en ovanmarksdel och en 
undermarksdel.

För vattenmiljöer i Forsmark innebär den planerade verksamheten huvudsakligen följande: 

 Utfyllnad av land- och vattenområden (gölar) i samband med etablering av driftområdet
 En mindre (cirka 3 000 kvadratmeter) utfyllnad av Söderviken
 Utsläpp till vatten i form av länshållningsvatten (inläckande grundvatten i tunnlar och 

bergsalar som sedan pumpas upp), dagvatten samt lakvatten från bergupplaget – alla dessa 
vattenströmmar innehåller kväve i olika koncentrationer

 Eventuella utsläpp till vatten i samband med olyckor (miljörisker) och brand
 Spillvatten som leds till FKA:s reningsverk

3.2 Platsspecifika förutsättningar

3.2.1 Simpevarp

I Simpevarpshalvöns närhet har framför allt två områden bedömts hysa marina naturvärden 
(Ekerumsviken och Borholmsfjärden, Nilsson 2011). Dessa områden berörs inte av den planerade 
verksamheten. Alldeles sydost om Clab finns dock en cirka en hektar stor vik (Herrgloet) som 
bedömts hysa naturvärden av lokalt intresse. Herrgloet är en relativt grund och öppen havsvik vars 
vattenomsättning påverkas av kärnkraftverkets kylvattenintag. Viken är även recipient för dagvatten 
från Clab.

3.2.2 Forsmark

Forsmarksområdet har en för Uppland ovanlig vildmarkskaraktär och består till största delen av 
skogsbeklädda moränmarker med enstaka hällpartier. Topografin är mycket flack och de marina 
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miljöerna är rika på kobbar, skär och grunda havsvikar. Genom den pågående landhöjningen skapas 
ständigt nya miljöer, till exempel då grunda havsvikar snörs av till sjöar. 

I Forsmarksområdet finns en rad områden av överlappande och delvis konkurrerande riksintressen 
(sjöfart, slutförvaring, vindbruk, energiproduktion, naturvård, yrkesfiske, kulturmiljö och 
högexploaterad kust). Området ligger till stor del inom riksintresseområde för naturvården och kring 
den planerade verksamheten finns tre stycken Natura 2000-områden (se figur 3-3). Öster om det 
planerade slutförvaret för använt kärnbränsle ligger Forsmarksbruk som inrättats med syfte att skydda 
fågellivet. Forsmarksbruk utgör även fågelskyddsområde och tillträdesförbud råder under delar av 
året. Sydost om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle ligger Kallriga som är mycket 
värdefullt för kulturmarkernas flora och för fågellivet, särskilt under flyttningstider då stora mängder 
sjöfågel rastar i området. Kallriga omfattar även variationsrika marina miljöer med laguner och andra 
grundområden. Nordväst om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle ligger Skaten-Rångsen 
som bland annat är ett viktigt lekområde för fisk samt har ett rikt fågelliv. 

Närmast den planerade verksamheten finns de marina vattenområdena Söderviken och Asphällsfjärden 
som inte ingår i riksintresseområdet för naturvård eller Natura 2000-områdena. 

Figur 3-3. Natura 2000-områden i kustområdet kring SFR och planerat slutförvar för använt 
kärnbränsle.

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

38
65

98
, V

er
si

on
 2

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1386598 - Konsekvensbedömning för 
vattenmiljöer Mellanlagring, inkapsling och 
slutförvaring av använt kärnbränsle

Öppen 2.0 Godkänt 10 (47)

Svensk Kärnbränslehantering AB

Söderviken är en grund och, framför allt i de södra delarna, vegetationsrik vik som sannolikt hyser 
naturvärden i form av livsmiljöer och uppväxtområden för fisk (Allmér 2011, Borgiel 2005). I viken 
finns även värdefulla fågelskär. Vid inventeringen 2004 (Borgiel 2005), som dock inte inkluderar just 
det område där utfyllnaden planeras, påträffades 8 olika arter av makroalger/vattenväxter. Ingen av de 
påträffade arterna är upptagna i den nationella rödlistan från 2010. Vikens vegetationstäta bottnar 
skapar dock viktiga habitat och födosöksområden för fiskar och smådjur.

Området i Söderviken, som är aktuellt för utfyllnad i samband med utbyggnad av slutförvaret för 
använt kärnbränsle, inventerades avseende bottenvegetation 2013. Inventeringen påvisade begränsade 
ekologiska värden i och med att området endast var glest bevuxet med lågt artantal (SKBdoc 
1438182). Bottnarna utgjordes av blandade block, sand- och mjukbottnar, där hårdbottnarna var 
bevuxna med glesa bestånd av fintrådiga alger. Även mjukbottnarna var till stor del kala med undantag 
av vass samt mindre bestånd av kärlväxter och enstaka kransalger. Inga hotade eller rödlistade arter 
noterades. Vid undersökningen kunde det konstateras att det finns rikligt med både liknande och 
betydligt frodigare och artrikare bottensamhällen i närområdet.

Söderviken angränsar mot Asphällsfjärden. Både Söderviken och Asphällsfjärden bedöms utgöra 
kommunalt naturvärde (Allmér 2011).

Asphällsfjärden bedöms således också hysa höga naturvärden (Borgiel 2005, SKBdoc 1370543). 
Fjärden består av grunda vegetationsklädda bottnar som utgör viktiga miljöer för djurlivet. De två 
rödlistade fiskarterna ål och tånglake har påvisats i området genom att de har fastnat i de silar som 
föregår kärnkraftverkets kylvattenintag. Även vattnets låga näringshalt bidrar till 
naturvärdesbedömningen. Delar av fjärden är dock påtagligt påverkad av mänsklig verksamhet, främst 
genom konstgjorda stränder och den kraftiga ström som skapas av kylvattenintaget vid 
kärnkraftverket. Den kraftiga kylvattenströmmen antas dock gynna växtligheten och därmed även 
skapa goda förutsättningar för ett rikt djurliv. Flödesdynamiken mellan olika havsbassänger runt 
Forsmark har beräknats i en oceanografisk modellering av Karlsson et al. (2010). Nettoflödet i 
kubikmeter per sekund mellan olika bassänger framgår av figur 3-4.

3.3 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. 
Ett av syftena med miljökvalitetsnormer är att komma till rätta med situationer där många olika källor 
bidrar till en oacceptabel situation och där kraven måste fördelas mellan flera. Ansvaret för att 
miljökvalitetsnormer följs vilar på myndigheter och kommuner. I en tillståndsprocess krävs dock att en 
verksamhetsutövare inom ramen för sin miljökonsekvensbeskrivning bland annat redovisar hur 
möjligheterna att följa beslutade miljökvalitetsnormer påverkas. 

För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status, fisk- och musselvatten och 
havsmiljön. Miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status syftar till att tillståndet i sjöar, 
vattendrag och kustområden inte ska försämras och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. 
Normerna beslutas av Vattenmyndigheten för avgränsade områden som kallas vattenförekomster (till 
exempel en sjö eller ett kustområde). Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten syftar till att 
skydda eller förbättra kvaliteten på sötvatten så att fiskbestånden upprätthålls och att skydda vissa 
populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten från olika utsläpp av förorenande ämnen. 
Miljökvalitetsnormer för havsmiljön gäller för hela Östersjön och är främst ett instrument för det 
nationella arbetet för renare och friskare hav. 

Den sökta verksamheten berör i huvudsak miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status som 
beslutats för de två vattenförekomsterna Simpevarpsområdet och Öregrundsgrepen, se figur 3-5. 
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Figur 3-4. Strömningsförhållanden mellan delbassänger kring det planerade slutförvaret för använt 
kärnbränsle i Forsmark. Blå text anger nettoflöde (m3/s) medan svart text anger delbassängernas 
benämning. Uppgift om vattenutbyte har hämtats från Karlsson et al. (2010). De två Natura 2000-
områdena Skaten-Rångsen och Kallriga är markerade med grön linje.

Figur 3-5. Lokalisering av Clink (integrerad anläggning för mellanlagring och inkapsling) i 
förhållande till vattenförekomsten Simpevarpsområdet (till vänster) och slutförvaret för använt 
kärnbränsle i förhållande till vattenförekomsten Öregrundsgrepen (till höger).
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3.4 Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Alla EU:s medlemsländer ska 
genom Natura 2000 se till att skyddsvärda naturtyper och arter har så kallad gynnsam bevarandestatus. 
Livsmiljöerna och arterna ska finnas kvar i livskraftiga bestånd.

För att få bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. Tillstånd får endast lämnas om 
verksamheten eller åtgärden, ensam eller i förening med andra pågående eller planerade verksamheter 
eller åtgärder, inte kan a) skada de livsmiljöer som skyddas eller b) medföra att de arter som skyddas 
utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra deras bevarande i området. Vid 
bedömning enligt Natura 2000-reglerna är det alltså begreppen ”påverka miljön på ett betydande sätt”, 
”skada skyddade livsmiljöer”, ”utsätta skyddade arter för störning” och ”försvåra bevarandet på ett 
betydande sätt” av central betydelse.
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4 Metod och avgränsning

4.1 Bedömningsgrunder

4.1.1 Miljökvalitetsnormen god ekologisk status

Konsekvensbedömningen görs i förhållande till gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten. 
Bedömningen utgår från bedömningssystemet i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (Naturvårdsverket 2008a) och 
Naturvårdsverkets handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp 
(Naturvårdsverket 2007)2.

Konsekvenserna för ekologisk status har bedömts för de kvalitetsfaktorer och parametrar som direkt 
påverkas av verksamheten (bedömningssystemet förklaras mer ingående i avsnitt 6.1). Till exempel 
har kväveutsläppets gödande effekt i huvudsak bedömts utifrån inverkan på kvalitetsfaktorn 
näringsämnen. Kväveutsläppens gödande effekt kan även påverka flera biologiska kvalitetsfaktorer 
men påverkan på dessa kvalitetsfaktorer inryms i bedömningarna av kvalitetsfaktorn näringsämnen. 

Utifrån verksamhetens inverkan på de kvalitetsfaktorer och parametrar som ingår i 
bedömningssystemet för miljökvalitetsnormen god ekologisk status dras slutsatser om hur 
förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormen påverkas.

Konsekvensbedömningen omfattar i första hand kustvattenförekomsterna Simpevarpsområdet och 
Öregrundsgrepen eftersom påverkan på ekologisk status där kan antas bli störst, se figur 3-5. För de 
typer av miljöpåverkan som kan förväntas ge upphov till konsekvenser på en större geografisk skala 
omfattar bedömningen även ett resonemang om allmänna konsekvenser för ekologisk status. 

4.1.2 Miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus

För miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus görs bedömningen i förhållande till de 
gränsvärden som anges i EU-direktivet 2008/105/EG (Europaparlamentet 2008).

4.1.3 Miljökvalitetsnormen god miljöstatus

Konsekvensbedömningen görs även i förhållande till miljökvalitetsnormen god miljöstatus i Östersjön. 
Bedömningen görs i förhållande till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som 
kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön 
(Havs- och Vattenmyndigheten 2012).

4.1.4 Natura 2000

För potentiellt påverkade Natura 2000-områden görs bedömningen utifrån bevarandeplaner samt 
Naturvårdsverkets generella art- och naturtypsvisa vägledningar. Bedömningarna baseras på de 
definitioner av bevarandestatus som anges i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken med mera. 

För enskilda Natura 2000-områden finns en rad kriterier som har relevans för naturtypers och arters 
bevarandestatus (Naturvårdsverket 2003).

                                                     
2

Under 2013 har nya föreskrifter och direktiv getts ut som styr bedömningen av ekologisk och kemisk status (HVMFS 
2013:19; 2013/39/EU). Den beslutade miljökvalitetsnormen utgår dock från de föreskrifter och direktiv som gällde 2009.  
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Kriterier för naturtyper: 
A. Arealen av naturtypen i området 
B. De särskilda strukturer eller funktioner som där är nödvändiga 
C. Bevarandestatusen hos de typiska arterna (se nedan) 

Kriterier för arter: 
D. Populationen i området
E. Areal av artens livsmiljö

Det som verksamheten innebär med i huvudsak utsläpp av kväve och grumlande partiklar kan främst 
påverka struktur och funktion hos naturtyper (B) men även påverka populationer av typiska arter i 
området (C, D). I bedömningen görs först ett urval av de strukturer, funktioner och andra 
förutsättningar för typiska arter som är känsliga för den aktuella typen av påverkan. Därefter görs en 
bedömning utifrån utvalda kriterier av huruvida de förväntade utsläppen är så pass omfattande att de 
kan påverka naturtypers och arters bevarandestatus.

4.2 Avgränsning

Konsekvensbedömningen avgränsas till de konsekvenser som kan uppstå för vattenmiljöer till följd av 
uppförandet och driften av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och Clink i Simpevarp. 
Konsekvensbedömningen omfattar inte radiologisk påverkan eller påverkan på grundvatten. 
Konsekvensbedömningen omfattar inte heller påverkan på naturvärden i de grunda vattenområden i 
form av gölar och kärr som berörs av schakt- och fyllningsarbeten vid uppförandet av slutförvaret för 
använt kärnbränsle i Forsmark. Miljöpåverkan inom dessa vattenområden finns redovisad i den sökta 
verksamhetens befintliga miljökonsekvensbeskrivning (SKB 2011) samt de underlagsrapporter som 
beskrivningen bygger på. De planerade schakt- och fyllningsarbetena kan dock ge upphov till 
grumling som kan leda till miljökonsekvenser i Söderviken, vilket beskrivs i denna utredning (se 
avsnitt 5.2.5 och 6.4.2). Vidare kan, beroende på ursprung, det utfyllnadsmaterial som används för 
etablering av driftområdet innehålla kväverester vilket också behandlas i denna utredning (se avsnitt 
5.2.2 och 6.1.3).

Konsekvensbedömningen baseras i huvudsak på information från den sökta verksamhetens befintliga 
tekniska beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning (SKB 2010, 2011) samt de underlagsrapporter 
som beskrivningarna bygger på. 

Huvuddelen av konsekvensbedömningen berör vattenhanteringen vid slutförvaret för använt 
kärnbränsle i Forsmark. Informationen om vattenhanteringen har hämtats från ”Komplettering 
avseende vattenhantering och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark” 
(SKBdoc 1374077).

För vattenmiljöer i Forsmark omfattar konsekvensbedömningen: 
 En mindre (cirka 3 000 kvadratmeter) utfyllnad av Söderviken 
 Utsläpp till vatten av länshållningsvatten (inläckande grundvatten i tunnlar och bergsalar som 

sedan pumpas upp), dagvatten samt lakvatten från bergupplaget – alla dessa vattenströmmar 
innehåller kväve i olika koncentrationer

 Kväveläckage från utfyllnad av land- och vattenområden (gölar) i samband med etablering av 
driftområdet

 Eventuella utsläpp till vatten i samband med olyckor (miljörisker) och brand

För vattenmiljöer i Simpevarp omfattar konsekvensbedömningen: 
 Utsläpp till vatten i form av länshållningsvatten (inläckande grundvatten i de delar av 

anläggningen som ligger under mark) och dagvatten
 Utsläpp av kylvatten från Clink
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 Eventuella utsläpp till vatten i samband med olyckor (miljörisker) och brand

Anläggningarna kommer även att ge upphov till spillvatten men detta kommer att tas omhand i 
Oskarshamns kraftgrupp AB:s respektive Forsmarks kraftgrupp AB:s avloppsreningsverk. 
Konsekvensbedömningen behandlar därför endast spillvattnets påverkan på vattenmiljöer översiktligt.

Uppförandet, driften och avvecklingen av såväl Clink i Simpevarp som slutförvaret för använt 
kärnbränsle i Forsmark bedöms endast ge upphov till ytterst begränsade utsläpp av så kallade
prioriterade ämnen som finns listade i direktivet 2008/105/EG3 (Europaparlamentet 2008). 
Verksamheten bedöms därmed inte påverka förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormen god 
kemisk ytvattenstatus. I konsekvensbedömningen kommer därför påverkan på förutsättningarna att 
följa miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus i Simpevarpsområdet och Öregrundsgrepen 
endast att beskrivas mycket översiktligt.

I konsekvensbedömningen ingår bedömning av kumulativa effekter av utsläpp till vatten och utfyllnad 
av vattenområden. Befintliga utsläpp förväntas avspeglas i uppmätta näringshalter och i 
Vattenmyndighetens statusklassificering och har därför inte analyserats mer ingående. Kumulativa 
effekter mellan slutförvaret för använt kärnbränsle och från den planerade verksamheten vid SFR, 
slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, har särskilt beaktats.

4.3 Utgångspunkter för beräkningar av kväveutsläppen

De kväveutsläpp som den planerade verksamheten ger upphov till är huvudsakligen en konsekvens av 
sprängningsarbeten. De sprängsmedel som vanligtvis används för bergsprängning innehåller en stor 
andel kväve. Kväve kan spridas från sprängningsarbete på flera olika sätt. Den största andelen kväve 
avgår till luften som kvävgas i samband med sprängningen. Dock ger också sprängningen upphov till 
vattenlösliga kväveföreningar. Dels kan sådana föreningar bildas i samband med detonationen och 
dels förblir en del av sprängämnen odetonerade. Mängden vattenlösligt kväve som finns kvar i berget 
och bergmassor kan variera. Förutsättningar varierar bland annat om sprängning sker ovanmark eller 
undermark. 

4.3.1 Beräkningar av kväveutsläpp i samband med sprängning ovanmark – Clink

I beräkningar av kväveutsläpp med sprängning undermark har konservativt antagits följande: 

Åtgång sprängmedel: 0,8 kg per kubikmeter fast berg
Kväveinnehåll i sprängmedel: 27 vikt procent
Sprängmedelförluster i samband med sprängning: 3 procent

Planeringen av bergarbeten för Clink är enligt följande:
Uttag av fast berg under byggskedet: 24 000 kubikmeter
Inget uttag sker under driftskedet

De vattenlösliga kvävefraktionerna som finns kvar i berget och bergmassor antas fördelas så att 50
procent av kvävet följer med sprängmassorna medan resterande 50 procent finns kvar i berget späds ut 
med inläckande grundvatten för att sedan pumpas ut med länshållningsvattnet.

4.3.2 Beräkningar av kväveutsläpp i samband med sprängning undermark –
Kärnbränsleförvaret

I beräkningar av kväveutsläpp med sprängning undermark har konservativt antagits följande: 

                                                     
3

Flera vattenströmmar kan innehålla små mängder bly, kadmium, kvicksilver och nickel.
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Åtgång sprängmedel: 2,2 kg per kubikmeter fast berg
Kväveinnehåll i sprängmedel: 27 vikt procent
Sprängmedelförluster i samband med sprängning: 15 procent4

Det antas att 1 kubikmeter fast berg motsvarar 1,5 kubikmeter lösa bergmassor.

Planeringen av bergarbeten för Kärnbränsleförvaret är enligt följande:
Uttag av fast berg under byggskedet (ca 8 år): 600 000 kubikmeter
Uttag av fast berg under driftskedet (ca 45 år): 1 750 000 kubikmeter

De vattenlösliga kvävefraktionerna som finns kvar i berget och bergmassor antas fördelas så att 50
procent av kvävet följer med sprängmassorna som ska till bergupplaget för att sedan spädas ut i det 
insamlade lakvattnet medan resterande 50 procent finns kvar undermark och späds ut med spolvattnet 
och inläckande grundvatten för att sedan pumpas ut med länshållningsvattnet.

                                                     
4

Det kan noteras att den sprängmedelförlust på 15 % som antogs när kväveutsläppen beräknades (se Ridderstolpe och Stråe, 
2010) bedöms vara mycket konservativ och senare studier visar att det går att med rätt sprängningsstrategi och relativt enkla 
åtgärder begränsa kväveförsluter till nivåer runt 5 % (Lindeström 2012, Ouchterlony et al. 2006).
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5 Verksamhetens påverkan på vattenmiljöer

5.1 Simpevarp

5.1.1 Utsläpp till vatten

Befintlig anläggning

Driften av Clab ger upphov till olika vattenströmmar, såsom spillvatten, kylvatten och dagvatten.

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds via ledning i mark och släpps ut söder om anläggningen. 
Dagvattenflödet beräknas kunna uppgå till 23 000 kubikmeter per år, vilket i genomsnitt motsvarar 
mindre än 1 liter per sekund. 

Spillvatten renas i Oskarshamns Kraftgrupp (OKG) AB:s reningsverk innan det släpps ut utanför 
havsviken Hamnefjärden norr om anläggningen, se figur 5-1. Mängden spillvatten som avleds från 
Clab är i dag cirka 32 kubikmeter per dygn.

Kylning av bassängerna i Clab ger upphov till uppvärmt kylvatten som släpps ut gemensamt med 
kylvattnet från kärnkraftverket i Hamnefjärden norr om anläggningen (figur 5-1). I genomsnitt 
släpptes det under år 2009 ut 0,16 kubikmeter havsvatten per sekund från Clab. Enligt 
dimensionerande kapacitet och flöde värms kylvattnet upp med cirka sju grader vid Clab. Detta kan 
jämföras med utsläppen från kärnkraftverket (efter planerad effekthöjning) där ungefär 96 kubikmeter 
kylvatten per sekund släpps ut med en temperaturhöjning på 12,5 grader.

Uppförandeskede

Under uppförandeskedet sprängs ett bergschakt ut för inkapslingsanläggningens bassänger. Den 
bergmängd som sprängs ut beräknas till 24 000 kubikmeter fast berg. Under utsprängningen av 
inkapslingsanläggningens bassänger måste bergschaktet länshållas vilket innebär att 
länshållningsvatten efter rening kommer att släppas ut i havet i direkt anslutning till anläggningen 
(figur 5-1).

Länshållningsvattnet förväntas i huvudsak utgöras av inläckande grundvatten och bruksvatten från 
sprängnings-, borrnings- och injekteringsarbeten. Länshållningsvattnet kommer att tillföras 
föroreningar i form av kväverika sprängämnesrester, oljespill, cement, borrkax och finfördelat berg 
och planeras därför att behandlas genom sedimentation och oljeavskiljning. Baserat på ett berguttag på 
24 000 kubikmeter och de beräkningsförutsättningar som redovisas i avsnitt 4.3.1 beräknas den totala 
mängden kväve som tillförs länshållningsvattnet uppgå till knappt 80 kilogram, vilket motsvarar 
utsläppen från fem enskilda avlopp per år.

Driftskede

Driftskedets påverkan på vattenmiljöer utgörs av samma typer av utsläpp som de som Clab i nuläget 
ger upphov till (spillvatten, kylvatten och dagvatten). 

Dagvattnet kommer dock att omhändertas enligt principen om lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD). Den resulterande mängden dagvatten som tillförs recipienten bedöms därför bli mycket liten 
och föregås av rening genom sedimentation i dagvattendamm. I anslutning till de ytor där olja hanteras 
kommer även oljeavskiljare att installeras. Dagvattnets påverkan på recipienten bedöms som 
försumbart och kommer därför inte att utredas vidare.
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Figur 5-1. Vattenströmmar och utsläpp kring den planerade integrerade anläggningen för 
mellanlagring och inkapsling (Clink) i Simpevarp.

Spillvattenmängden från anläggningen bedöms öka något till cirka 34 kubikmeter per dygn, vilket 
motsvarar mindre än 0,5 liter per sekund. Spillvattnet kommer att renas i OKG:s reningsverk innan det 
släpps ut utanför havsviken Hamnefjärden norr om anläggningen, se figur 5-1. Efter att reaktorerna i 
Oskarshamnsverket stängts av kan alternativa lösningar för rening av spillvatten bli aktuella eftersom 
Clinks behov är små i proportion till OKG:s behov.

Utläppen av uppvärmt kylvatten kommer att rymmas inom nuvarande tillstånd (0,6 kubikmeter per 
sekund). Temperaturökningen i det utgående kylvattnet förväntas bli högst åtta grader. Jämfört med 
den totala värmeenergin som avges via kylvatten från kärnkraftverket utgör tillskottet från Clink cirka 
en tusendel. Efter avstängningen av reaktorerna kommer Clink att ensamt svara för utsläpp av 
kylvatten till Hamnefjärden. Efter hand kommer värmeavgivningen från Clink till Hamnefjärden att 
minska allt eftersom det använda kärnbränslet kapslas in och transporteras till slutförvaret för använt 
kärnbränsle.

Avvecklingsskede 

Clink ska rivas när allt använt kärnbränsle som mellanlagrats i anläggningen har kapslats in och 
skickats till slutförvaret för använt kärnbränsle och alla härdkomponenter har transporterats bort för 
lagring på avsedd plats. Tidsplanen för avveckling och rivning av anläggningen är kopplad till när 
sista kärnkraftverket tas ur drift samt till tillgängligheten för mellan- och slutförvar för radioaktivt 
avfall. I och med avvecklingsskedets slut så upphör påverkan på vattenmiljöer.
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5.1.2 Miljörisker

Clink medför huvudsakligen miljörisker i samband med uppförandeskedet och riskbilden skiljer sig i 
väsentlighet inte från de risker som förekommer vid varje stort byggprojekt (Magnusson et al. 2009). 
De större riskerna utgörs av utsläpp av olja, diesel eller andra ämnen inom byggområdet. Oljeutsläpp 
kommer att förebyggas genom regelbundna arbetsplatsbesiktningar av arbetsfordon och lastbilar. 
Dieseltankar placeras på hårdgjord yta med invallning och utrustas med överfyllnings- och 
påkörningsskydd. Om ett utsläpp ändå skulle ske kommer det att finnas beredskap för detta på 
arbetsplatsen, till exempel genom att absorptionsmedel finns tillgängligt.

Den risk som närmast berör vattenmiljöer är ett haveri på OKG:s reningsverk. Risken för ett haveri 
under anläggningens livstid har bedömts som mycket sannolik men ett sådant haveri skulle om det 
inträffade ge relativt små konsekvenser. 

Även utsläpp av släckvatten vid en eventuell brand utgör en miljörisk. Släckvattnet kan förväntas vara 
starkt förorenat. Ett utsläpp innebär dock endast en kortvarig påverkan på en recipient med stor 
vattenomsättning. Något behov av ett särskilt system för omhändertagande av släckvatten har därför 
inte bedömts föreligga (Stråe 2009). Eventuellt släckvatten tillförs sannolikt till dagvattensystemet för 
lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket innebär att mängden släckvatten som tillförs recipienten 
bedöms bli mycket liten.

5.2 Forsmark

5.2.1 Utsläppspunkter till vatten

Lakvatten och spillvatten från Kärnbränsleförvaret kommer att renas i FKA:s nya reningsverk och 
släpps därifrån ut via dike till kylvattenkanalen, se figur 5-2. Närheten till kylvattenintaget kommer att 
medföra att utgående lak- och spillvatten tas in med kylvattnet och släpps sedan ut i eller i anslutning 
till Biotestsjön. Därifrån sker god omblandning av vatten i havsområdet. Flödet vidare ut i 
Öregrundsgrepen dominerar med cirka 258 kubikmeter per sekund, jämfört med cirka 36 kubikmeter 
per sekund tillbaka in till Asphällsfjärden (se figur 3-4 samt Karlsson et al. 2010).

Länshållningsvattnet från Kärnbränsleförvaret kommer att släppas ut i Söderviken (figur 5-2), 
antingen direkt till Söderviken via ledning eller diffust via fyllningen av sprängsten som används för 
driftområdet. I det senare fallet kommer vattnet att tränga ut mot havet vid driftområdets nordöstra 
kant, strax söder om den anlagda piren. 

I det fall de utfyllnadsmassor som används för etablering av driftområdet antas innehålla kväverester 
kommer dessa att spridas diffust till Söderviken och vidare till Asphällsfjärden (se vidare avsnitt 
5.2.2.). Spridning av kväve från sprängstensmassor sker diffust och ofta över en längre tidsperiod. Var 
och hur massorna läggs ut, nederbördsintensitet samt materialets sammansättning 
(kornstorleksfördelning) avgör med vilken hastighet kvävet sprids till omgivningen.

Söderviken bedöms vara relativt öppen och utan tydlig tröskel ut mot den utanförliggande 
Asphällsfjärden. Asphällsfjärden i sin tur avskärmas i norr och söder men är öppen österut mot 
Öregrundsgrepen. Någon hydrologisk studie av vattenomsättningen i Söderviken har inte gjorts. Viken 
torde dock vara mycket väl ventilerad genom sin öppna kontakt mot Öregrundsgrepen och 
kylvattenintaget. (Ridderstolpe och Stråe 2010).

Suget från kylvattenintaget ger troligen en god vattenomsättning även i Söderviken. Vattnets 
omsättningstid är cirka 0,2 dagar i havsbassäng 120, där Söderviken och stora delar av Asphällsfjärden 
ingår (se bassängindelningen i figur 5-4). Vattenutbytet med bassäng 121 utgörs av ett inflöde av 
vatten från bassäng 121 till bassäng 120 med cirka 122 kubikmeter per sekund (se figur 3-4 och 
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Karlsson et al. 2010). Av flygbilder och sjökort framgår att Söderviken har grundare områden en bit ut 
i viken (se figur 5-3), vilket kan begränsa vattenomsättningen just innanför den anlagda piren nordost 
om den planerade slutförvarsanläggningen. Avrinningsområdet till Söderviken är litet och utgörs av 
närområdet på land på cirka en kilometers avstånd från viken. Tillrinningen till Söderviken från 
omkringliggande mark, som kan bidra till vattenomsättningen i Söderviken, är därför begränsad (den 
kan grovt uppskattas till storleksordningen cirka fem liter per sekund utifrån SMHI:s generella 
uppgifter om ungefärlig årsnederbörd på cirka 600 millimeter per år, varav cirka 400 millimeter 
avdunstar medan cirka 200 millimeter avrinner på marken). Effektivast omblandning av 
länshållningsvattnet erhålls troligen genom att anlägga en utloppsledning en bit ut i viken, till exempel
längs den anlagda piren så att utloppet sker mot kylvattenkanalen och de centrala delarna av 
Asphällsfjärden. 

Dagvatten kommer att hanteras enligt principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
Inget dagvattenflöde som behöver ledas bort kommer att uppstå, utan dagvattnet kommer att infiltrera 
i mark och spridas diffust från marken till eventuell recipient. 

Figur 5-2. Vattenströmmar och utsläpp kring det planerade Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

5.2.2 Utsläpp av kväve till vattenmiljöer

Uppförandeskede

Vid sprängningsarbeten kommer troligen sprängmedel baserat på ammoniumnitrat (NH4NO3) att 
användas. Vid sprängningsarbeten blir alltid en begränsad mängd odetonerade sprängämnen kvar i 
bergmassorna. Dessa sprängämnesrester lakas ur dels direkt under mark och dels ovan mark från 
bergupplaget. Lakvatten och länshållningsvatten kommer därför att innehålla kväve från 
sprängämnesrester som tillförs omkringliggande vattenmiljöer, se tabell 5-1 och figur 5-2. 
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Allt kväve antas lakas ur under samma år som berget bryts. För uppförandeskedet beräknas maximalt 
6,6 ton kväve lakas ut årligen. Det urlakade kvävet antas tillföras länshållningsvattnet och lakvattnet i 
lika mängd. Det innebär att 3,3 ton kväve tillförs länshållningsvattnet och 3,3 ton tillförs lakvattnet.

Lakvattnet ska samlas upp och flödesutjämnas, nitrifieras i en översilningsyta och renas (denitrifieras)
i det nya reningsverket som Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har byggt och som togs i drift under 
hösten 20135. Reningsverket ligger sydväst om barackområdet. Eftersom lakvattnet innehåller 
totalkväve i höga koncentrationer är behandling i avloppsreningsverk lämplig. En avskiljning på mer 
än 90 procent förväntas (under förutsättning att nitrifikationsprocessen med hjälp av översilningsytan 
fungerar bra). Under uppförandeskedet tillförs recipienten (kylvattenkanalen) därför maximalt 0,33 ton 
kväve per år via renat lakvatten (tabell 5-1och figur 5-2). Totalkvävehalten i renat 
avloppsreningsvatten uppskattas till några få milligram per liter. 

Länshållningsvattnet förväntas ha betydligt lägre kvävehalter till följd av utspädning med inträngande 
vatten och spolvatten. Under uppförandeskedet beräknas länshållningsvattnets totalkvävehalt vara 2-5 
milligram per liter och därmed inte möjligt att rena till en rimlig kostnad. Länshållningsvattnet 
kommer därför att släppas i Söderviken (figur 5-2). Under uppförandeskedet förväntas som mest 3,3 
ton kväve per år att tillföras Söderviken via länshållningsvattnet (tabell 5-1), varav hälften i form av 
ammoniumkväve. 

Även utfyllnad av land- och vattenområden i samband med etablering av ovanmarksanläggningen kan 
utgöra en källa för kväveutsläpp beroende på ursprung för de fyllnadsmassor som används. Etablering 
av driftområdet innebär utfyllnad av landområden och mindre sjöar/gölar på cirka 75 000 
kvadratmeter samt en mindre utfyllnad i Söderviken på cirka 3 000 kvadratmeter. Mängden 
utfyllnadsmaterial som behövs för etablering av driftområdet har uppskattats till cirka 11 500 
kubikmeter lösa massor för utfyllanden i Söderviken och till cirka 200 000 kubikmeter för utfyllnad av 
gölar och landområden, se (SKBdoc 1374077).

Det finns flera alternativ för de utfyllnadsmassor som kan bli aktuella för etablering av driftområdet.

1. Initialt vid etablering i Söderviken finns tillgängliga sprängstensmassor vid piren som är 

belägen vid SFR (Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall), tills dess att egen produktion av 

sprängstensmassor alstras från utsprängning av ramp och schakt ner till förvarsdjup.

2. SKB köper bergmassor från lokal/regional bergtäkt.

3. Utbyggnaden av Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) planeras starta före 

etableringen av slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle. Utbyggnaden av SFR 

genererar då sprängstensmassor som kan användas för etablering av slutförvarsanläggningen 

för använt kärnbränsle.

Om utfyllnadsmaterialet (bergmassor) kommer från piren vid SFR kan bergmassorna antas vara rena. 
Bergmassor från piren har funnits på plats en längre tid och utsätts för regn och vågor. Om massorna 
antas komma från en bergtäkt i närområdet kan kväverester antas vara låga då sprängämnesförluster 
för bergtäkter är generellt låga och bergmassorna kan antas ha lagrats så att merparten av kväverester 
runnit av. Om utfyllnadsmaterialet antas komma direkt från egen produktion, antingen från 
Kärnbränsleförvaret (se alternativ 1 ovan) eller från utbygganden av SFR (se alternativ 3 ovan), kan 
kväveinnehållet i massorna i ett värsta fall (det vill säga om bergmassor hämtas direkt efter 
sprängning) uppgå till knappt sex ton kväve för utfyllnad av gölar och landområden och till cirka 350 

                                                     
5 Sprängämnesresterna består av både ammoniumkväve och nitratkväve. Genom nitrifikation omvandlas även 
ammoniumkvävet till nitratkväve. Nitratkvävet omvandlas sedan genom denitrifikation till kvävgas som avgår till luften (luft 
innehåller 78 procent kvävgas).
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kg för utfyllnad i Söderviken (se beräkningsförutsättningar i avsnitt 4.3.2). Utfyllnadsarbete bedöms 
pågå under två års tid och för beräkningarna har därmed kvävetillförsel fördelats mellan två år. 

Om bergmassor från Kärnbränsleförvaret eller utbyggnad av SFR används innebär det samtidigt en 
minskning av kväveutsläppen för Kärnbränsleförvaret respektive utbyggnad av SFR. Vidare planeras 
sprängmassorna från utbyggnad av SFR läggas på ett bergupplag strax utanför anläggningen. 
Lakvatten från bergupplaget kommer att samlas och renas och även dessa bergmassor kan antas vara 
rena om de lagras under en tid på bergupplaget innan de används för etablering av driftområdet för 
Kärnbränsleförvaret. För beräkningarna nedan antas ett värsta fall då massorna för utfyllnad av gölar 
och landområden innehåller kväverester från sprängning. För utfyllnad i Söderviken antas massorna 
vara rena, då det är realistiskt att tro att massor som är rena från kväverester finns att tillgå till en 
mindre utfyllnad som denna. I tabell 5-1 redovisas ett maximalt årligt kväveutsläpp från utfyllnad av 
driftområdet på 3 ton per år. 

Ytterligare en vattenström som delvis uppstår redan under uppförandeskedet är spillvatten. Spillvattnet 
kommer att ledas till FKA:s reningsverk för rening och utsläpp i kylvattenkanalen (figur 5-2). Under 
uppförandeskedet har spillvattenmängden vid högbelastning uppskattats till cirka 40 kubikmeter per 
dygn. Årsmängden av kväve i spillvattnet har för uppförandeskedet uppskattats till cirka 0,9 ton, vilket 
efter en beräknad reningsgrad på 90 procent i reningsverket förväntas bli cirka 0,09 ton, se tabell 5-1. 

Samtliga vattenutsläpp från lakvatten, länshållningsvatten och spillvatten och läckage från 
utfyllnadsmassor mynnar i samma havsbassäng (bassäng 120 i figur 5-9). Utsläppen av kväve 
förväntas bidra med en haltförhöjning i bassäng 120 med cirka 0,002 milligram totalkväve per liter, 
varav cirka 0,001 milligram ammoniumkväve per liter, se tabell 5-2.

I dagvatten förväntas kvävemängden bli försumbar i sammanhanget (cirka 0,06 ton per år före LOD-
åtgärder) och eftersom dagvatten endast kommer att spridas diffust från marken till eventuell recipient 
utreds inte kväve i dagvatten vidare. Dagvattnet beskrivs närmare i avsnitt 5.2.3, Utsläpp av övriga 
ämnen.

Tabell 5-1. Maximalt kväveinnehåll i vattenströmmar samt i utfyllnadsmaterial vid slutförvaret för använt 
kärnbränsle under uppförandeskedet. Lakvatten och spillvatten renas i FKA:s nya avloppsreningsverk 
där reningsgraden antas bli 90 procent. Samtliga vattenströmmar rinner ut i bassäng 120, se figur 5-4.

Vattenström Kvävemängd innan rening (ton/år) Kvävemängd efter rening (ton/år)

Lakvatten 3,3 0,33

Länshållningsvatten 3,3 3,3

Spillvatten 0,9 0,09

Utfyllnad (driftområdet) 3 3

Summa 10,5 6,7

Tabell 5-2. Beräknad maximal haltförhöjning av kväve i recipienten vid utbyggnad av slutförvaret för 
använt kärnbränsle.

Bassäng Volym

(m3×106)

Omsättningstid

(dagar)

Tot-N

(ton/år)

NH4-N

(ton/år)

Haltförhöjning Tot-N

(mg/l)

Haltförhöjning NH4-N

(mg/l)

120 1,9 0,2 6,7 3,3 0,002 0,001

Driftskede

Under driftskedet uppkommer samma typer av vattenströmmar som under uppförandeskedet (utom 
diffusa utsläpp i samband med utfyllnaden), se figur 5-2. Lakvatten och länshållningsvatten kommer 
dock att innehålla en mindre mängd kväve eftersom den årliga mängden utsprängt berg minskar till 
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cirka 40 000 kubikmeter. Den årliga kvävemängden i lakvattnet respektive länshållningsvattnet har för 
driftskedet beräknats till 1,7 ton, vilket för länshållningsvattnet medför en kvävehalt på cirka ett
milligram per liter. Även spillvattnets föroreningsinnehåll minskar under driftskedet. 
Spillvattenmängden vid högbelastning har uppskattats till cirka 20 kubikmeter per dygn. Årsmängden 
av kväve i spillvattnet har för driftskedet uppskattats till cirka 0,6 ton. 

Innan driftskedets slut kommer reaktorerna vid Forsmarks kärnkraftverk att avvecklas. I och med att 
kylvattenintaget då upphör kommer vattenströmmarna i recipienten att förändras. Förändringen har 
betydelse för utspädningen av de vattenströmmar som uppstår vid Kärnbränsleförvaret, men utgående 
halter är också lägre (se vidare Kvalitetsfaktorn näringsämnen i avsnitt 6.1.3).

Avvecklingsskede

När allt kärnbränsle har slutdeponerats ska anläggningen förslutas och ovanmarkdelen avvecklas. 
Tidsplanen för förslutning och avveckling är kopplad till när sista kärnkraftverket tas ur drift. 
Avvecklingsskedet beräknas pågå i 10 till 15 år. I och med avvecklingsskedets slut upphör påverkan 
på vattenmiljöer i form av utsläpp av kvävehaltigt vatten.

5.2.3 Utsläpp av övriga ämnen

Spillvattnet kommer, som nämnts, att ledas till FKA:s nya reningsverk för rening och utsläpp i 
kylvattenkanalen (figur 5-2). Årsmängden av fosfor i spillvattnet har för uppförandeskedet uppskattats 
till cirka 130 kilogram och för driftskedet till cirka 60 kilogram. Reningen av spillvattnet förväntas 
avlägsna mer än 95 procent av fosforinnehållet. Den kvarvarande mängden fosfor är mycket liten i 
förhållande till vattenomsättningen i recipienten. Fosfortillförseln från spillvatten bedöms därför sakna 
betydelse för recipienten och utreds därför inte vidare.

Länshållningsvattnet kan, förutom kväve som tidigare nämnts, även innehålla suspenderat material 
(från bland annat borrkax och cementrester), samt olja, metaller och andra föroreningar från 
arbetsfordon och maskiner. Föroreningsinnehållet kommer att variera beroende av arbetets art och 
lokalspecifika förutsättningar. Allt länshållningsvatten kommer att passera sedimentationsbassänger 
och oljeavskiljare, vilket förväntas ge låga kvarvarande föroreningshalter. Vid behov kommer 
länshållningsvattnet att pH-justeras. Dessutom planeras en flödesutjämningsbassäng med 
värmeväxling för värmeutnyttjande och möjlighet till släckvattenresurs innan länshållningsvattnet leds 
till recipient. Mängden länshållningsvatten beräknas uppgå till 0,01–0,02 kubikmeter per sekund under 
byggskedet respektive 0,02–0,04 kubikmeter per sekund under driftskedet (Ridderstolpe och Stråe 
2010). Den stora vattenomsättningen i recipienten kommer att ge en stor utspädning av eventuella 
föroreningar. Enbart kylvattenströmmen bidrar med en utspädning i storleksordningen 1:3 000 till 
1:6 000. Påverkan av denna typ av föroreningar från länshållningsvattnet utreds därför inte mer 
ingående.

Dagvatten kommer att bildas inom anlagt driftområde och kommer att tas omhand genom LOD-
åtgärder (lokalt omhändertagande av dagvatten) som går ut på att minska, fördröja och rena 
dagvattnet. Utan LOD-åtgärder har dagvattenflödet beräknats uppgå till upp emot 34 000 kubikmeter 
per år under driftskedet, vilket i genomsnitt motsvarar cirka en liter per sekund. Dagvattnets 
föroreningsinnehåll förväntas utgöras av tungmetaller (bly, koppar, zink, krom, nickel, kadmium och 
kvicksilver), suspenderat material, olja, polycykliska aromatiska kolväten samt näringsämnen (fosfor 
och kväve). Föroreningsmängder utan LOD-åtgärder har exempelvis för fosfor beräknats kunna uppgå 
till tio kilogram per år, medan innehållet av zink har beräknats till nio kilogram per år och 
oljeinnehållet till 84 kilogram per år. Med vidtagna LOD-åtgärder reduceras dessa mängder och 
utsläppsvärdena kommer att ligga nära bakgrundsvärdena för avrinningen i området. Möjligheterna till 
LOD är goda i och med att höjdsättning, markens genomsläpplighet och placering av grönytor kan 
planeras i detalj under uppförandeskedet. Genom LOD-åtgärder förväntas hög reningsgrad 
(> 90 procent) för suspenderat material, tungmetaller och oljeföroreningar, vilket ger lägre beräknade 
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halter för dessa ämnen än föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp till recipient från 
riktvärdesgruppen vid Stockholms läns landsting (2009). Inget dagvattenflöde som behöver ledas bort 
förväntas uppstå vid tillämpning av LOD inom driftområdet. Eventuell dagvattenspridning till 
ytvattenrecipient kommer därför att ske genom diffus spridning från mark. Dagvattnets påverkan på 
recipienten bedöms som försumbar och kommer därför inte att utredas vidare.

5.2.4 Utfyllnad av vattenområde i Söderviken (uppförandeskede)

Under uppförandeskedet planeras utfyllnad av två mindre vattenområden i Söderviken, se figur 5-3. 
Syftet är att skapa utrymme för Kärnbränsleförvarets ovanmarksanläggning. Totalt bedöms 
utfyllnaderna i Söderviken komma att påverka cirka 3 000 kvadratmeter av viken. Inom de aktuella 
områdena för utfyllnad har bottenvegetationen undersökts (SKBdoc 1438182). Bottenvegetationen 
utanför de områden där utfyllnad planeras har även undersökts i samband med platsundersökningen i 
Forsmark (Borgiel 2005).

Figur 5-3. Vattenområden i Söderviken där utfyllnad planeras för att skapa utrymme för 
Kärnbränsleförvarets ovanmarksanläggning (två små gula områden i Söderviken). I figuren visas 
även utfyllnad av vattenområden vid den planerade utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat 
radioaktivt avfall (SFR), vilket visas som större gult område norr om Asphällsfjärden.

5.2.5 Grumlande arbeten (uppförandeskede)

Vid uppförandet av slutförvaret för använt kärnbränsle kommer ett cirka åtta hektar stort område intill 
Söderviken att beröras av schakt- och fyllningsarbeten. Cirka en fjärdedel av området utgörs av grunda 
vattenområden i form av gölar6. De planerade schakt- och fyllningsarbetena leder till att vatten trängs 
undan när gölar och kärr fylls igen. Det undanträngda vattnet kommer att innehålla finpartikulärt 
material.

För att undvika påverkan på vattenmiljön i Söderviken och grumling i kylvattenkanalen kommer 
skyddsåtgärder att vidtas (se SKBdoc 1374077). Flera olika alternativ finns för hur de undanträngda 
vattenmassorna kan hanteras. Huvudalternativet är att jordvallar anläggs som hindrar det undanträngda 
vattnet från att nå Söderviken och kylvattenkanalen. Det undanträngda vattnet infiltreras istället i 
omgivande mark.

                                                     
6 Konsekvenser för naturmiljöer i dessa vattenområden ingår inte i föreliggande rapport, se avsnitt 4.
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5.2.6 Miljörisker

För slutförvaret för använt kärnbränsle förekommer miljörisker huvudsakligen i samband med 
uppförandeskedet och riskbilden skiljer sig i väsentlighet inte från de risker som förekommer vid varje 
stort byggprojekt (Magnusson et al. 2009). De risker som närmast berör vattenmiljöer är: 

 Utsläpp till vatten från bränsletankar (mycket hög sannolikhet, relativt små konsekvenser)
 Utsläpp av kvävehaltigt lakvatten till vatten (relativt låg sannolikhet, mycket stora 

konsekvenser7) 
 Utsläpp av hydraulolja eller bränsle från byggmaskiner till vatten (relativt hög sannolikhet, 

måttliga konsekvenser) 

Även utsläpp av släckvatten vid en eventuell brand utgör en miljörisk för vattenmiljöer. Hantering av 
släckvatten sker på lite olika sätt beroende på var branden uppstår. Vid brand i undermarksdelen 
omhändertas släckvatten via systemet för länshållningsvatten. Sedan sker provtagning och analys av 
släckvattnet. Möjlighet kommer att finnas att pumpa över släckvatten från sedimenteringsbassäng 
ovan mark till en tankbil för vidaretransport och destruktion som farligt avfall.

Vid en brand ovan mark hanteras inte släckvatten på något särskilt sätt, förutom de 
försiktighetsåtgärder som anses vara rimliga i förhållande till brandens omfattning. Släckvatten 
kommer att infiltreras i marken och sedan sker provtagning av den förorenade marken för vidare 
hantering.

5.3 Angränsande verksamheter

5.3.1 Angränsande verksamheter i Simpevarp

Oskarshamns kraftgrupp AB:s reningsverk

Oskarshamns kraftgrupp AB (OKG) driver ett avloppsreningsverk på Simpevarpshalvön med en 
kapacitet på 1 900 personekvivalenter. Vid avloppsreningsverket renas sanitärt avloppsvatten från 
OKG:s verksamhet och från Clab. Reningsverket medför utsläpp av kväve- och fosforhaltigt vatten till 
Hamnefjärden. 

Kärnkraftverkets intag och uppvärmning av kylvatten

Oskarshamnsverken tar upp kylvatten söder om Simpevarpshalvön. Kylvattnet värms upp med cirka 
12,5 grader innan det släpps ut i viken Hamnefjärden. Kylvattenintaget har en kapacitet på 110 
kubikmeter per sekund. Det uppvärmda kylvattnet orsakar vid de vanligaste väderförhållandena en 
temperaturhöjning i havet med 1 grad eller mer i ett område på cirka 15 kvadratkilometer (Ehlin et al.
2009). Kylvattenutsläppet orsakar även en kraftig ström som påverkar utspädningen av renat 
spillvatten.

                                                     
7 Lakvattnet har initialt hög halt ammonium. Förutsatt att lakvattnet renas innan utsläpp i recipient blir konsekvenserna små, 
se avsnitt 6.1.3.2.
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Övrig belastning

Övergödning är ett generellt problem i Kalmar läns kustvatten och förhöjda halter av näringsämnen, i 
synnerhet fosfor, förekommer längs hela kusten (Kalmar läns kustvattenkommitté 2011). 
Näringstillförseln från källor som till exempel läckage från jordbruksmark eller utsläpp från 
kommunala avloppsreningsverk antas inrymmas i Vattenmyndighetens statusklassificering.

5.3.2 Angränsande verksamheter i Forsmark

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Utbyggnaden av SFR i Forsmark innebär en likartad påverkan på vattenmiljöer som utbyggnaden av 
slutförvaret för använt kärnbränsle8. Vid båda verksamheterna kommer kväve från sprängämnesrester 
att tillföras recipienten. För beräkning av kväveutsläpp från utbyggnad av SFR har 
sprängmedelförluster i samband med sprängning antagits uppgå till 10 procent (jämför avsnitt 4.3). 
När utredning av konsekvenser för vattenmiljöer i samband med utbyggnad av SFR påbörjades har 
SKB på nytt utvärderat kunskapsläget avseende kväveutsläpp i samband med bergarbeten och kommit 
fram till att antagandet att sprängmedelförluster ska ligga på 15 procent är alltför konservativt och att 
även sprängmedelförluster på 10 procent kan antas vara en konservativ uppskattning av de utsläpp 
som kan förväntas till följd av sprängningarna (Lindeström 2012). Även om sprängämnesförluster har 
beräknats med olika utgångspunkter för Kärnbränsleförvaret och utbyggnad av SFR innebär 
redovisning nedan en konservativ uppskattning av de sammanlagda kväveutsläppen.

Från SFR väntas kväveförlusten till länshållnings- och lakvatten under åren 2017-2019 då sprängning 
sker bli:

år 2017: 9,9 ton
år 2018: 22,4 ton
år 2019: 17,6 ton

Hälften av kvävet förutsätts hamna i länshållningsvattnet och andra hälften i lakvatten.

Länshållningsvattnet kommer att släppas ut i havsområdet söder om SFR-anläggningen, se figur 5-4.
Under åren 2017–2019 då sprängning av berg sker har länshållningsvattnets totalkvävekoncentration 
bedömts till cirka 20 milligram per liter, varav cirka fem milligram per liter i form av 
ammoniumkväve. Efter uppförandeskedet förväntas länshållningsvattnet innehålla betydligt lägre 
halter av totalkväve (cirka 0,6 milligram per liter). Som mest blir det årliga tillskottet av kväve från 
länshållningsvattnet 11,2 ton till havsområdet söder om SFR-anläggningen (år 2018, se tabell 5-3).

Lakvattnet bedöms initialt tillföras vattenområdena norr om SFR-anläggningen. Under 2017 tillförs 
vattenområdena 5,0 ton kväve. Hälften av detta kväve (2,5 ton) antas tillföras bassängen öster om 
vägen till Biotestsjön (Bassäng 121 i figur 5-4) för att sedan transporteras med kylvattenströmmen mot 
Asphällsfjärden och där kunna samverka med utsläppen från slutförvaret för använt kärnbränsle. Även 
under 2018 kommer en mindre mängd kväve (totalt 0,8 ton) tillföras vattenområdena norr om SFR-
anläggningen. Under huvuddelen av 2018 och hela 2019 kommer lakvattnet istället att ledas till 
Forsmarks kraftgrupp AB:s reningsverk utan föregående översilning. I reningsverket förväntas 50 
procent av kvävemängden avskiljas. Detta medför att det under åren 2018 och 2019 kommer att 
tillföras 5,2 respektive 4,8 ton kväve från renat lakvatten från SFR-anläggningen till kanalen för 
kärnkraftsanläggningens kylvattenintag.

Om de byggnadsår som ger störst kväveutsläpp för såväl utbyggnaden av SFR som för uppförandet av 
slutförvaret för använt kärnbränsle skulle sammanfalla blir det samlade årliga kväveutsläppet 23,5 ton, 
se tabell 5-3. Till bassäng 121 tillförs då 11,6 ton per år från SFR. Merparten av detta kväve sprids 

                                                     
8 Konsekvenser för vattenmiljöer av utbyggnaden av SFR utreds parallellt.
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sedan med kylvattenströmmen mot bassäng 120, där SFR och Kärnbränsleförvaret tillsammans tillför 
ytterligare 11,8 ton.

De sammanlagda utsläppen från SFR och Kärnbränsleförvaret leder till något större haltförhöjningar 
för kväve i bassäng 120 än utsläppen från enbart Kärnbränsleförvaret. Haltförhöjningen av totalkväve 
respektive ammoniumkväve till följd av den kumulativa påverkan blir 0,007 milligram per liter 
respektive 0,0034 milligram per liter, se tabell 5-4. 

Figur 5-4. Vattenströmmar och bassänger samt utsläppspunkter för lak-, länshållnings- och 
spillvatten. I figuren redovisas både planerade utsläpp från slutförvaret för använt kärnbränsle (K) 
och utsläpp från den planerade utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). 
Bassängindelning enligt Karlsson et al. (2010).

Tabell 5-3. Tillförda kvävemängder till havsbassäng 120 under parallellt uppförande av SFR och 
Kärnbränsleförvaret (K). Siffror inom parentes anger att utsläppet transporterats från en annan 
havsbassäng (bassäng 121).

Bassän
g

År Orenat lak-
vatten, SFR

(ton)

Länshållnings-
vatten, SFR

(ton)

Länshållnings-
vatten, K

(ton)

Utfyllnad av 
driftområdet, K

(ton)

Renat lak- och spill-
vatten, SFR+K

(ton)

120 2017 (2,5) (5,0) 3,3 3 0,4

2018 (0,4) (11,2) 3,3 3 5,6

2019 0 (8,8) 3,3 0 4,8
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Tabell 5-4. Beräknad maximal haltförhöjning under ett och samma år av kväve i havsbassäng 120 under 
parallellt uppförande av SFR och Kärnbränsleförvaret. 

Bassäng Volym
(m3×106)

Omsättningstid
(dagar)

Tot-N
(ton/år)

NH4-N
(ton/år)

Haltförhöjning Tot-N
(mg/l)

Haltförhöjning NH4-N
(mg/l)

120 1,9 0,2 23,5 11,7 0,007 0,0034

Utbyggnaden av SFR kommer även att orsaka viss lokal påverkan på vattenmiljöer i samband med 
utfyllnad av ett cirka fyra hektar stort vattenområde i Stora Asphällan, se figur 5-3.

Forsmarks kraftgrupp AB:s reningsverk

Forsmarks kraftgrupp AB (FKA) driver ett nybyggt avloppsreningsverk som togs i drift hösten 2013. 
Verket har mekanisk, biologisk och kemisk rening och är dimensionerat för 1_900 personer. Det nya 
reningsverket förväntas ha en bättre reningskapacitet än det gamla reningsverket (som var 
dimensionerat för 1 000 personer). Sammantaget förväntas den utsläppta mängden näringsämnen bli i 
stort sett oförändrad. Från det nya reningsverket kommer renat spillvatten att släppas i 
kylvattenkanalen. 

Spillvatten och lakvatten från slutförvaret för använt kärnbränsle kommer att ledas till FKA:s nya 
reningsverk.

Kärnkraftverkets intag och uppvärmning av kylvatten

Forsmarks kärnkraftverk tar in kylvatten via en kanal norr om slutförvaret för använt kärnbränsle. 
Efter att ha passerat kärnkraftsanläggningarna släpps det uppvärmda kylvattnet ut i eller i anslutning 
till Biotestsjön. Vid full drift är kylvattenflödet till samtliga tre reaktorblock totalt cirka 130 
kubikmeter per sekund.

Kylvattenintaget kommer att ge upphov till en kraftig utspädning av utgående vatten från FKA:s 
reningsverk. 

Periodvis kan flödet i kylvattenkanalen vara lägre till följd av att reaktorerna ställs av för service och 
bränslebyte (så kallad revision). Revision sker i huvudsak under sommarhalvåret eftersom 
energibehovet då är som lägst. De tre reaktorblocken vid Forsmarks kärnkraftverk har vardera ett 
kylvattenintag i storleksordningen 45 kubikmeter per sekund. Revisionerna sker för ett reaktorblock i 
taget, vilket skulle innebära att kylvattenintaget som lägst blir cirka 90 kubikmeter per sekund. En 
avstängning av fler block än ett sker endast vid extraordinära händelser. Skulle mot förmodan 
kylvattenintaget till två reaktorblock stängas av samtidigt blir kylvattenströmmen cirka 45 kubikmeter 
per sekund. En stor vattenomsättning kan därför förväntas även under revisionsperioder.

När kärnkraftverken stängs och vattenflödet i kylvattenkanalen upphör kommer vattenomsättningen i 
recipienten, och därmed även utspädningen, att minska kraftigt. Vattenutbytet mellan Asphällsfjärden 
och omkringliggande vatten förväntas då minska från cirka 130 kubikmeter per timme till omkring 1 
kubikmeter per timme (Johansson 2008). 

Övrig belastning

Svealands kustvatten tillförs kväve och fosfor från många olika källor. Det mesta kommer med 
vattendrag, som bidrar med cirka 12 000 ton kväve och 430 ton fosfor per år (Svealands 
kustvårdsförbund 2012). Punktkällornas andel har minskat kraftigt de senaste decennierna, men bidrog 
år 2010 med cirka 3 200 ton kväve och 90 ton fosfor. Näringstillförseln antas inrymmas i uppmätta 
näringshalter och Vattenmyndighetens statusklassificering.
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6 Analys av konsekvenser

6.1 Miljökvalitetsnormer för kustvatten 

6.1.1 Förutsättningar

Vattenmyndigheterna i Norra Östersjöns och Södra Östersjöns vattendistrikt beslutade i december 
2009 om miljökvalitetsnormer för samtliga vattenförekomster i distrikten. Samtliga 
ytvattenförekomster ska uppnå god ekologisk status (alternativt god potential) samt god kemisk 
ytvattenstatus år 2015 om det inte finns skäl för undantag från detta (Länsstyrelsen i Västmanlands län 
2009, Länsstyrelsen i Kalmar län 2009). Miljökvalitetsnormerna innefattar även ett krav på icke-
försämring. Detta krav innebär att vattenförekomstens miljötillstånd inte får försämras till en lägre 
statusklass. 

Ekologisk status bedöms utifrån en rad så kallade kvalitetsfaktorer enligt föreskrifter från 
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2008a, se även Naturvårdsverket 2007). För kustvatten finns såväl 
biologiska som fysikaliska/kemiska kvalitetsfaktorer. Vid bedömning av ekologisk status görs en 
bedömning av varje enskild kvalitetsfaktor. Huvudprincipen är att den kvalitetsfaktor som uppvisar 
lägst status får avgöra vattenförekomstens ekologiska status. Bedömningen av ekologisk status ska 
vara representativ för hela vattenförekomsten, vilket innebär att lokala avvikelser får förekomma. 

Kemisk ytvattenstatus bedöms för ämnen där det finns EG-gemensamma miljökvalitetsnormer 
(2008/105/EG, NFS 2008:1). För att vattenförekomsten ska uppnå en god kemisk ytvattenstatus får 
inget av dessa så kallade prioriterade ämnen överskrida de gemensamma gränsvärdena. Gränsvärdena 
avser dock vattnets halt efter eventuell utspädning, vilket betyder att lokala överskridanden kan 
accepteras. 

Berörda vattenförekomster

Anläggningen Clink i Simpevarp kommer att förläggas inom vattenförekomsten Simpevarpsområdet, 
se figur 3-5. För vattenförekomsten gäller miljökvalitetsnormen god ekologisk status år 2021 samt god 
kemisk ytvattenstatus år 2015.

Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark kommer att förläggas centralt inom vattenförekomsten 
Öregrundsgrepen, figur 3-5. För vattenförekomsten gäller miljökvalitetsnormen god ekologisk status 
år 2021 samt god kemisk ytvattenstatus år 2015.

De båda vattenförekomsterna Simpevarpsområdets och Öregrundsgrepens ekologiska status har av 
Vattenmyndigheten klassificerats som måttlig (Vattenmyndigheterna 2013).

För Simpevarpsområdet indikerar undersökningar av bottenfaunasamhället och mätningar av 
näringsämnet fosfor att vattenförekomsten är övergödd, se tabell 6-1. Samtidigt finns det andra 
faktorer i Vattenmyndighetens statusklassificering som tvärt emot indikerar god eller hög ekologisk 
status. Den uppmätta låga kvävehalten i vattenförekomsten tyder på en god ekologisk status.

För Öregrundsgrepen baseras statusklassificeringen i huvudsak på undersökningar av 
bottenfaunasamhället, se tabell 6-1. I Vattenmyndighetens statusklassificering finns även annat som 
tyder på påverkan i form av övergödning. Dels har näringsämnet fosfor uppmätts i höga halter och 
dels är ljusförhållandena mindre goda. Den uppmätta kvävehalten i vattenförekomsten tyder dock på 
en hög ekologisk status, det vill säga ännu bättre miljökvalitet än vid en god ekologisk status. 
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Tabell 6-1. Miljökvalitetsnormer och statusklassning för berörda vattenförekomster.
(Vattenmyndigheterna 2013)

Status och ingående kvalitetsfaktorer Simpevarpsområdet Öregrundsgrepen

Ekologisk status, miljökvalitetsnorm (år 2021) God God

Ekologisk status, klassificering (år 2009) Måttlig Måttlig

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer

Siktdjup God Måttlig

Näringsämnen Måttlig Måttlig

Syrebalans Hög Ej klassificerad

Särskilda förorenande ämnen1 Ej klassificerad Måttlig

Biologiska kvalitetsfaktorer

Makroalger och gömfröiga växter Hög Ej klassificerad

Bottenfauna Måttlig Måttlig

Växtplankton Hög God

Kemisk ytvattenstatus2, miljökvalitetsnorm (år 2015) God God

Kemisk ytvattenstatus2, klassificering (år 2009) God God

1
Särskilda förorenande ämnen ingår inte som kvalitetsfaktor i förordningen NFS 2008:1, men är omnämnd som 

kvalitetsfaktor i Naturvårdsverkets handbok 2007:4.
2

Exklusive kvicksilver.

6.1.2 Konsekvenser Simpevarp

Tillförsel av kväve från länshållnings- och spillvatten samt tillförsel av fosfor från spillvatten utgör 
den huvudsakliga beröringspunkten mellan Clink och de kvalitetsfaktorer och parametrar som ingår i 
bedömningen av ekologisk status.

Utsläppen av näringsämnen är dock mycket små i förhållande till recipienternas vattenomsättning. 
Länshållningsvattnet har totalt beräknats tillföra recipienten totalt 80 kilogram kväve vilket motsvarar 
utsläpp från fem enskilda avlopp per år. Spillvattnet, som innehåller såväl kväve som fosfor, ska renas 
i OKG:s reningsverk vilket innebär att endast mycket små mängder näringsämnen kommer att släppas 
ut. Utsläppen av näringsämnen bedöms därför inte ha någon reell påverkan de kvalitetsfaktorer och 
parametrar som ingår i bedömningen av ekologisk status. Därmed bedöms verksamheten inte påverka 
förutsättningen att följa den beslutade miljökvalitetsnormen.

6.1.3 Konsekvenser Forsmark

Uppförandet, driften och avvecklingen av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark kan på olika 
sätt beröra kvalitetsfaktorer och parametrar som ingår i bedömningen av ekologisk status, se tabell 6-2.

Kvalitetsfaktorn näringsämnen

Kvalitetsfaktorn näringsämnen bedöms utifrån olika mått på kväve- och fosforhalter. Det 
kvävetillskott som verksamheten ger upphov till via spill-, länshållnings- och lakvatten samt det 
diffusa utsläpp som kan ske i samband med utfyllnadsarbeten bedöms därför lämpligast utifrån denna 
kvalitetsfaktor. Kvävetillskottet bedöms bli störst under uppförandeskedet. Uppförandeskedet kan 
därmed ses som dimensionerande för verksamhetens påverkan på förutsättningarna att följa den 
beslutade miljökvalitetsnormen god ekologisk status, och är därför det skede som i huvudsak bedöms 
nedan.
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Tabell 6-2. Kvalitetsfaktorer och parametrar som ingår i bedömningen av miljökvalitetsnormen god 
ekologisk status, samt potentiella beröringspunkter med slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kvalitetsfaktorer, parametrar Vattenmyndighetens 
statusklassificering

Kan främst beröras av verksamheten genom 

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer

Siktdjup Måttlig  Utsläpp av kväve (övergödning  ökad 
planktonbiomassa  förändrat siktdjup)

Näringsämnen Måttlig  Utsläpp av kväve

Totalmängd kväve - vinter Ej klassificerad  Utsläpp av kväve

Totalmängd kväve - sommar Hög  Utsläpp av kväve

Löst oorganiskt kväve - vinter Ej klassificerad  Utsläpp av löst oorganiskt kväve från 
sprängmedel, dvs nitrat och ammonium

Totalmängd fosfor - vinter Ej klassificerad Ingen påverkan (inget utsläpp av fosfor bortsett 
från en liten mängd i det spillvatten som leds till 
FKA:s reningsverk)

Totalmängd fosfor - sommar Måttlig Ingen påverkan (inget utsläpp av fosfor bortsett 
från en liten mängd i det spillvatten som leds till 
FKA:s reningsverk)

Löst oorganiskt fosfor - vinter Ej klassificerad Ingen påverkan (inget utsläpp av fosfor bortsett 
från en liten mängd i det spillvatten som leds till 
FKA:s reningsverk)

Syrebalans Ej klassificerad  Utsläpp av kväve (övergödning  ökad 
planktonbiomassa  ökad organisk belastning 
 ökad nedbrytning  minskad syremängd)

Särskilda förorenande ämnen* Måttlig  Utsläpp av ammonium
 Olyckor eller spill (miljörisker)

Biologiska kvalitetsfaktorer

Makroalger och gömfröiga växter 
(djuputbredning)

Ej klassificerad  Grumling vid uppförande (överlagrade 
växtsamhällen) 

 Utsläpp av kväve (övergödning  ökad 
planktonbiomassa  förändrat siktdjup 
förändrad djuputbredning)

 Förstörda livsmiljöer (igenfyllning) 
 Utsläpp av ammonium kan påverka 

växtsamhällen 
 Utsläpp av särskilda förorenande ämnen genom 

olyckor eller spill kan påverka växtsamhällen

Bottenfauna (BQIm) Måttlig  Grumling vid uppförande (överlagrade 
djursamhällen) 

 Utsläpp av kväve (övergödning  ökad 
planktonbiomassa  ökad organisk belastning 
 känsliga arter missgynnas)

 Förstörda livsmiljöer (igenfyllning)
 Utsläpp av ammonium kan påverka 

djursamhällen 
 Utsläpp av särskilda förorenande ämnen genom 

olyckor eller spill kan påverka djursamhällen

Växtplankton God  Utsläpp av kväve, se nedan
 Utsläpp av ammonium kan påverka 

växtplanktonsamhällen 
 Utsläpp av särskilda förorenande ämnen genom 

olyckor eller spill kan påverka 
växtplanktonsamhällen

Biovolym Hög  Utsläpp av kväve (övergödning  ökad 
planktonbiomassa i form av biovolym)

Klorofyll a God  Utsläpp av kväve (övergödning  ökad 
planktonbiomassa i form av klorofyll a)

 Särskilda förorenande ämnen ingår inte som kvalitetsfaktor i förordningen NFS 2008:1, men är omnämnd som 
kvalitetsfaktor i Naturvårdsverkets handbok 2007:4.
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Under uppförandeskedet tillförs Söderviken och kylvattenkanalen som mest 6,7 ton kväve per år (se 
Uppförandeskedet i avsnitt 5.2.2). Vattenomsättningen i dessa recipienter är dock mycket stor till följd 
av kärnkraftverkets omfattande kylvattenintag (cirka 130 kubikmeter per sekund). De kvävehaltiga 
vattenströmmarna kommer därför att spädas så kraftigt att den haltförhöjning som uppstår inte är 
mätbar (har beräknats till cirka 0,002 mg/l, se tabell 5-2). Jämfört med totalkvävehalten i recipienten 
på 0,34 mg/l (Sonesten 2005), så är halttillskottet från tillkommande kväve från Kärnbränsleförvaret 
försumbart. Kylvattnet som tas in i kylvattenkanalen, släpps sedan ut i eller i anslutning till 
Biotestsjön, där ytterligare utspädning snabbt sker (se avsnitt 5.2.1). 

Länshållningsvattnet som släpps ut i Söderviken och inte direkt i kylvattenkanalen förväntas inte 
heller ge upphov till någon egentlig haltförhöjning i anslutning till utsläppspunkten eftersom 
länshållningsvattnets kvävehalt endast är cirka 30 gånger högre än recipientens kvävehalt (10 
milligram per liter jämfört med 0,34 milligram per liter; Sonesten 2005). En spädning i den 
storleksordningen bedöms uppnås nära utsläppspunkten i Söderviken, mot bakgrund av den stora 
vattenomsättningen i Asphällsfjärden. Länshållningsvattnets flöde beräknas uppgå till 0,01–0,02 
kubikmeter per sekund under byggskedet och 0,02–0,04 kubikmeter per sekund under driftskedet, 
vilket ger en utspädning av länshållningsvattnet i storleksordningen 1:3 000 till 1:6 000 i och med 
kylvattenströmmens flöde i recipienten.

Även i samband med revisioner (där ett eller möjligen två reaktorblock är avstängda och 
kylvattenintaget minskar till 45–90 kubikmeter per sekund) erhålls en utspädning av 
länshållningsvattnet på minst 1 000–2 000 gånger. En kraftig utspädning kan således förväntas även 
under revisionsperioder.

Det diffusa kväveutsläppet som kan ske i samband utfyllnad av land- och vattenmiljöer för etablering 
av driftområdet utgår ifrån ett värsta fall scenario då sprängsten från antingen den egna verksamheten 
för Kärnbränsleförvaret eller SFR används utan mellanlagring på de bergupplag som planeras. De 
beräknade årliga utsläppen, under de två åren då utfyllnadsarbeten bedöms pågå, ligger i samma 
storleksordning som kväveutsläppen med länshållningsvattnet. Utsläppet kommer dessutom att ske 
diffust mot Söderviken med en kraftig utspädning som följd. Utsläppet bedöms därmed inte ge upphov 
till någon märkbar haltförhöjning i Söderviken. 

När kärnkraftverket stängs kommer kylvattenströmmen att upphöra (se Kärnkraftverkets intag och 
uppvärmning av kylvatten i avsnitt 5.3.2). Under slutet av driftskedet och avvecklingsskedet uppnås 
därför inte samma utspädning. Kvävemängden, som under denna period tillförs recipienten från 
länshållningsvatten samt renat lak- och spillvatten, är mindre än under uppförandeskedet men kan 
ändå, tillsammans med övrigt kväveutsläpp från FKA:s reningsverk, ge upphov till lokalt och tillfälligt 
förhöjda kvävehalter.

För vattenförekomsten som helhet sker alltså ingen mätbar haltförhöjning av totalkväve. Utsläppet 
påverkar därmed inte förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormen god ekologisk status i 
Öregrundsgrepen. Utsläppet bidrar dock till den totala kvävebelastningen till Östersjön, och kan därför 
i viss mån anses försvåra förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormen i vattenförekomster som idag 
inte når upp till kvalitetskraven beträffande kväve. Den sökta verksamhetens utsläpp av kväve kommer 
dock att utgöra en väldigt liten del av kuststräckans totala belastning (jämför med Övrig belastning i 
avsnitt 5.3.2).

Kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen 

Särskilda förorenande ämnen är farliga ämnen som kan orsaka ekologisk skada, men som inte har EU-
gemensamma gränsvärden9. Vilka särskilda ämnen som är förorenande bedöms för varje enskilt 

                                                     
9 Särskilda förorenande ämnen ingår som kvalitetsfaktor för kustvatten i Naturvårdsverkets handbok 2007:4 men ej i 
förordningen NFS 2008:1
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ytvatten, och för de särskilda förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd ska 
Vattenmyndigheten ta fram gränsvärden. Vattenmyndigheten har inte beslutat om särskilda 
förorenande ämnen för Öregrundsgrepen.

Det finns dock vissa ämnen som släpps ut från verksamheten som uppfyller en del av de kriterier som 
gäller för att Vattenmyndigheten ska besluta om att ett ämne är ett särskilt förorenande, främst 
ammonium. Ammonium (NH4

+) står i jämvikt med ammoniak (NH3) som i höga koncentrationer är 
toxiskt för akvatiska organismer. Även nitrat, som utgör den andra kvävekällan i sprängmedlet, kan 
vara toxiskt för akvatiska organismer. Toxiciteten för nitrat är dock betydligt lägre än toxiciteten för 
ammonium (CCME 2012). Eftersom sprängämnet innehåller lika mängder ammonium och nitrat förs 
nedan endast ett resonemang om det mer toxiska ammoniumkvävet. 

Även miljörisker, så som olyckor och spill, samt dagvatten kan ge upphov till utsläpp av ämnen som 
skulle kunna utgöra särskilda förorenande ämnen. Dagvattnet förväntas innehålla bland annat 
metallerna zink och koppar. Zink och koppar utgör i och för sig inte särskilda förorenande ämnen i 
Öregrundsgrepen men finns med i Naturvårdsverkets förslag till gränsvärden för potentiella särskilda 
förorenande ämnen (Naturvårdsverket 2008b). Utsläppen av eventuella särskilda förorenande ämnen 
via dagvatten bedöms dock som försumbara eftersom dagvattnet kommer att tas omhand lokalt och 
beskrivs därför inte mer ingående.

I konsekvensbedömningen beskrivs utsläppet av ammonium nedan i kvantitativa termer som om det 
vore ett särskilt förorenande ämne medan utsläpp till följd av miljörisker endast beskrivs översiktligt i 
tabell 6-2.

I naturliga vatten uppträder ammoniak (NH3) och ammonium (NH4
+) i jämvikt med varandra. 

Jämviktsförhållandet styrs främst av pH men även av temperaturen. Högre pH ger högre andel NH3. 
Andelen NH3 ökar även med ökande temperatur. Vid förändring av pH eller temperatur sker en i stort 
sett omedelbar justering av förhållandet mellan ammoniak NH3 och ammonium NH4

+. 

Kvävets kretslopp i naturliga vatten är starkt biologiskt reglerat. Ammoniak och ammonium är 
naturliga komponenter i detta kretslopp och dessa föreningar omvandlas framför allt via så kallad
mikrobiell nitrifikation, varmed nitrat bildas. Hur fort nitrifikation sker i Östersjöns ytvatten är dåligt 
känt men tidigare undersökningar tyder på låga hastigheter i den övre vattenmassan (Enoksson 1986). 
Även om det inte rör sig om svårnedbrytbara föroreningar är det därför troligt att ett utsläpp kan 
orsaka lokalt förhöjda halter. Omfattande utspädning förväntas dock eftersom vattenutbytet är relativt 
snabbt i Asphällsfjärden (se avsnitt 5.2.1). Ur försiktighetsperspektiv bedöms därför att 
ammoniak/ammonium omblandas konservativt i Söderviken och Asphällsfjärden, vilket innebär att de 
mängder som tillförs fördelas proportionellt mot utspädningen och att inga andra förluster av dessa 
ämnen sker.

Eftersom toxiciteten av ammonium är beroende av pH och temperatur behöver dessa parametrar 
beskrivas i recipienten. Recipientens ytkemiska förhållanden beskrivs i Sonesten (2005) och data finns 
även tillgängliga för senare år. I ytvatten från Asphällsfjärden varierar pH enligt tre års mätningar 
mellan 7,6 och 8,3. Temperaturen i recipienten varierar mellan 0 och 20 ºC över året, med en 
medeltemperatur på cirka 10 ºC. För att bedöma risk för effekter från långsiktig exponering av 
ammoniak bör också den genomsnittliga halten användas, vilken därmed bör beräknas utifrån det 
genomsnittliga pH-värdet som är 8,0 och en medeltemperatur på 10 ºC. I tabell 6-3 visas hur andelen 
ammoniak (NH3) varierar med temperatur vid pH = 8. En långsiktigt representativ andel bedöms vara 
två procent, men under sommaren kan andelen på grund av högre temperatur uppgå till cirka fyra 
procent. Av försiktighetsskäl antas därför fyra procent.
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Tabell 6-3. Andel ammoniak (NH3) av total-ammonium (NH4-tot) som funktion av temperatur vid pH = 8, det 
vill säga representativa förhållanden för recipienten.

Andel ammoniak (NH3),% pH Temperatur, ºC

1 8 5

2 8 10

3 8 15

4 8 20

Det obehandlade länshållningsvattnet har andra egenskaper än recipientvattnet och framförallt kan pH 
periodvis förväntas uppgå till mer än 10. Löpande kontroller av länshållningsvattnet kommer att 
utföras och vid behov kommer pH att justeras så att utgående vatten håller pH = 6,5–8. Det bedöms 
därför ur ammoniakperspektivet som konservativt om det antas att det utgående länshållningsvattnet 
håller samma pH som recipienten, det vill säga pH 8, eftersom andelen ammoniak inom pH-intervallet 
6,5-8 är högst vid 8. Länshållningsvattnets temperatur bedöms under byggskedet variera inom 5–15 ºC 
men bli lägre under driftskedet. Jämfört med recipientens temperatur förväntas alltså 
länshållningsvattnet hålla liknande temperaturer eller lägre. Med avseende på temperatur kommer 
därför andelen ammoniak vara lägre i länshållningsvatten än i recipientvattnet. Effekten av det högre 
pH-värdet bedöms dock vara avgörande och generellt innebära att andelen ammoniak i det 
obehandlade länshållningsvattnet är högre än i recipientvattnet.

Det finns flera jämförelsekriterier för ammoniak som kan användas för att bedöma risk för toxiska 
effekter i recipienten, det vill säga i bassäng 120 som omfattar kylvattenkanalen, Söderviken och inre 
delarna av Asphällsfjärden, se figur 5-4. Vid bedömning bör man också beakta nuvarande medelhalter 
av NH4-N i recipienten, vilka i medeltal är 2,5 µg/l enligt data från SKB:s miljöövervakningsprogram i 
Asphällsfjärden för åren 2002–2009. Nuvarande halter av NH3 i recipienten blir då i medeltal 0,1 µg/l. 
Eftersom det är ammoniakformen som är mest toxisk anges i det följande rikt- och gränsvärden som 
beräknade halter av NH3-N.

Det finns inga gällande gränsvärden för ammonium och ammoniak som relaterar till ekologisk status. 
Däremot finns både gräns- och riktvärden för de miljökvalitetsnormer som gäller för laxfiskevatten 
och andra fiskevatten (SFS 2001:554). Gräns- och riktvärdena ger en indikation på vad som är att 
betrakta som skadliga nivåer, men det ska betonas att Öregrundsgrepen och Östersjön inte utgör 
sådana fiskevatten som omfattas av dessa miljökvalitetsnormer (Naturvårdsverket 2002). För NH3 är 
rikt- och gränsvärdena 5 och 25 µg/l, det vill säga. ca 4 och 20 µg/l räknat som NH3-N. Det finns även 
andra riktvärden som kan användas i samma syfte. Till exempel har kanadensiska myndigheter tagit 
fram ett riktvärde för NH3 på 19 µg/l, det vill säga 16 µg/l för NH3-N (CCME 2010).

Inom det svenska arbetet med klassning av ekologisk status i ytvattenförekomster har klassgränser för 
ett antal nya så kallade särskilt förorenande ämnen föreslagits, däribland ammoniak (Havs- och 
vattenmyndigheten 2013). Föreslaget värde för årsmedelvärde som inte får överskridas är 0,66 µg/l för 
NH3-N, det vill säga betydligt lägre än ovan nämnda värden. Det är f.n. inte klart om detta värde 
kommer att antas formellt. Det finns även ett förslaget värde på 5,7 µg/l för högsta tillåtna halt vid 
enskilt tillfälle.

Det halttillskott av total ammonium som kan förväntas i recipienten återges i tabell 5-2, tabell 5-4 och 
tabell 6-4. Utifrån dessa värden har halter av fri ammoniak beräknats. Detta återges tillsammans med 
medelhalten i recipienten i tabell 6-4 för bassäng 120, det vill säga kylvattenkanalen, Söderviken och 
inre delarna av Asphällsfjärden (medelhalt i recipienten är hämtad från Sonesten 2005). Det framgår 
att enbart Kärnbränsleförvaret ger ett haltbidrag som ger en liten påverkan på nuvarande halt av NH3-
N i recipienten. Om det antas att påverkan från SFR (se Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall 
(SFR) i avsnitt 5.3.2) och Kärnbränsleförvaret förekommer samtidigt sker en dubblering av halten i 
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recipienten. De uppkomna halterna av NH3-N bedöms även vid kumulativ påverkan att med god 
marginal understiga ovan redovisade riktvärden och klassgränser. Det bedöms därför inte att tillskottet 
av ammoniak kan medföra toxiska effekter i recipienten.

Någon kvantitativ bedömning om förväntade halter lokalt i Söderviken kan inte utföras då detaljerade 
beräkningar av vattenomsättning i denna vik saknas. Hela bassäng 120 har en beräknad genomsnittlig 
omsättningstid på blott 0,2 dygn (se tabell 5-2 samt Karlsson et al. 2010). Omsättningstiden för 
Söderviken är inte känd men förväntas med tanke på det grunda vattendjupet och avsaknaden av 
tröskel också att vara mycket kort (se vidare avsnitt 5.2.1). Även om det inte kan uteslutas att något 
högre påverkan uppträder lokalt i Söderviken så bedöms halterna av NH3 ändå bli låga och inte 
överskrida föreslagna klassgränser. 

Tabell 6-4. Beräknade halter av fri ammoniak i recipienten (bassäng 120), dels halttillskottet i och med 
planerade utbyggnader och dels halttillskottet tillsammans med naturlig medelhalt (bakgrund) i 
recipienten.

Område Tillskott, Total NH4-N
(µg/l)

Tillskott, NH3-N
(µg/l)

Tillskott inkl. bakgrund, NH3-N
10

(µg/l)

Bassäng 120, tillskott endast från 
Kärnbränsleförvaret

1 0,04 0,14

Bassäng 120, tillskott från 
Kärnbränsleförvaret och SFR

3,4 0,14 0,24

Halten av ammonium i recipienten kan påverkas av kärnkraftverkets stängning i och med att inte 
samma utspädning uppnås under slutet av drift- och avvecklingsskedet (se Kraftverkets intag och 
uppvärmning av kylvatten i avsnitt 5.3.2). Under driftskedet har dock ammoniumhalten i 
länshållningsvattnet minskat till att som årsmedelhalt uppgå till maximalt 1,7 milligram per liter, 
vilket är ungefär fyra gånger lägre än under uppförandeskedet. Vid antagande om att fyra procent av 
detta ammonium uppträder som fri ammoniak efter utsläpp till recipienten, så krävs en 100-faldig 
utspädning för att klara den föreslagna klassgränsen på 0,66 µg/l. Sådan utspädning bedöms uppnås 
relativt nära utsläppspunkten i Söderviken. Inte heller under denna period förväntas därför toxiska 
ammoniumhalter uppstå annat än i utsläppspunktens absoluta närhet, medan föreslagna klassgränser 
avser hela vattenförekomster.

Eftersom verksamheten inte bedöms leda till att halten av ammonium överskrider gräns- och 
riktvärden bedöms inte Öregrundsgrepens växt- och djurliv påverkas negativt. Därmed bedöms inte 
utsläppet av ammonium påverka förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormen god ekologisk status. 
Bedömningen gäller även för utsläppet av nitrat som är betydligt mindre toxiskt.

                                                     
10

bakgrundshalt 0,1 µg/l, enligt Sonesten (2005)
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Biologiska kvalitetsfaktorer

Utsläppet av kvävehaltigt spill-, länshållnings- och lakvatten samt diffusa kväveutsläpp i samband 
med etablering av driftområdet kan indirekt även påverka de biologiska kvalitetsfaktorerna (tabell 6-
2). Makroalger och gömfröiga växters djuputbredning påverkas av försämrat siktdjup (genom 
näringspåverkan), växtplanktons klorofyllmängd och biovolym ökar med ökad näringstillgång, och 
bottenfaunans BQIm-index reagerar på ökad näringstillgång11. Utsläppet av ammonium kan även ha en 
toxisk inverkan på de biologiska kvalitetsfaktorerna, men bedömningssystemet är inte konstruerat för 
att detektera sådan påverkan. Utifrån bedömningarna av hur kvalitetsfaktorerna näringsämnen och 
särskilda förorenande ämnen påverkas så görs bedömningen att utsläppet av kvävehaltigt vatten inte 
påverkar de biologiska kvalitetsfaktorerna. 

Utfyllnaden i Söderviken leder till förlust av livsmiljöer för akvatiskt liv. Förlusten är dock liten i 
förhållande till vilka livsmiljöer som i övrigt finns inom vattenförekomsten. Totalt omfattar 
utfyllnaden cirka 0,3 hektar. Som jämförelse innefattar vattenförekomsten bland annat två Natura 
2000-områden som inrättats med syfte att bevara akvatiska naturvärden. Enbart inom dessa två
områden finns 382 hektar av naturtypen stora grunda vikar och sund (Länsstyrelsen Uppsala län 
2009a, b). Utfyllnaden i Söderviken bedöms därför sakna betydelse för de biologiska 
kvalitetsfaktorernas status i Öregrundsgrepen som helhet.

I och kring de delar av Söderviken där utfyllnad planeras har bottenvegetationen nyligen undersökts 
(SKBdoc 1438182). Vid undersökning kunde det konstateras att det berörda området har låga
naturvärden samt att det finns rikligt med både liknande och betydligare frodigare och artrikare 
bottensamhällen i närområdet. Eftersom förlusten av livsmiljöer är liten i förhållande till tillgången till 
liknande och frodigare livsmiljöer i närheten bedöms utfyllnaden sakna betydelse för biologiska 
kvalitetsfaktorer även på en mycket lokal skala.

Grumling kommer att uppstå vid uppförandet av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. 
Framför allt kommer grumling att uppstå vid utfyllnad i Söderviken och vid schakt- och 
fyllningsarbeten intill Söderviken. Grumling kan påverka flera av de biologiska kvalitetsfaktorerna 
(tabell 6-2). Den grumling som kommer att uppstå bedöms främst ge en lokal påverkan på växt- och 
djurlivet och därför sakna betydelse för de biologiska kvalitetsfaktorernas status i Öregrundsgrepen 
som helhet. Grumlingen kommer dessutom att minimeras med hjälp av skyddsåtgärder (se SKBdoc
1374077).

Även miljörisker kan påverka de biologiska kvalitetsfaktorerna, se tabell 6-2. De miljörisker som har 
identifierats skiljer sig dock inte från vad som är normalt i ett större byggprojekt (Magnusson et al.
2009). Ingen av de identifierade miljöriskerna bedöms påverka de biologiska kvalitetsfaktorernas 
status i vattenförekomsten Öregrundsgrepen som helhet.

6.2 Miljökvalitetsnormer för havsmiljön

6.2.1 Förutsättningar

Havs- och vattenmyndigheten införde i juli 2012 bestämmelser om miljökvalitetsnormer för 
havsmiljön (HVMSF 2012:18). För Östersjön gäller den övergripande miljökvalitetsnormen god 
miljöstatus. Till den övergripande normen hör elva så kallade deskriptorer som beskriver god 
miljöstatus på en övergripande nivå för elva ämnesområden:

1. Biologisk mångfald

                                                     
11 BQIm står för Benthic Quality Index och beräknas utifrån bottenfaunans artsammansättning (proportionen känsliga och 
toleranta arter), diversitet och abundans. Indexet bygger på att dessa parametrar förändras vid ökad organisk belastning på 
bottnarna.
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2. Främmande arter
3. Kommersiellt nyttjande av fiskar och skaldjur
4. Marina näringsvävar
5. Övergödning
6. Havsbottnens integritet
7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor
8. Koncentrationer av farliga ämnen
9. Farliga ämnen i fisk och skaldjur
10. Egenskaper och mängder av marint avfall
11. Tillförsel av energi inbegripet undervattensbuller

Till varje deskriptor hör kriterier och indikatorer. Kriterierna anger vad som ska ingå i bedömningen 
av miljöstatus medan indikatorerna är mer specifika verktyg för att kunna mäta tillståndet i miljön.

Utöver den övergripande miljökvalitetsnormen god miljöstatus har Havs- och vattenmyndigheten 
beslutat om mer detaljerade miljökvalitetsnormer med tillhörande indikatorer för fyra områden: 
övergödning, farliga ämnen, biologisk störning och fysisk störning.

6.2.2 Konsekvenser

Clink i Simpevarp och slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark kan på olika sätt beröra såväl 
den övergripande miljökvalitetsnormen god miljöstatus för Östersjön som de mer detaljerade 
miljökvalitetsnormerna (tabell 6-5). Normen god miljöstatus tjänar dock främst som utgångspunkt för 
den riktning Sveriges arbete för renare och friskare hav bör ha och är inte tänkt som en grund för att 
ställa särskilda krav i enskilda ärenden. Eftersom normerna gäller för hela Östersjön så bedöms 
verksamhetens påverkan på möjligheterna att följa normerna som försumbara.
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Tabell 6-5. Detaljerade miljökvalitetsnormer och indikatorer för havsmiljön, samt potentiella 
beröringspunkter med den planerade verksamheten i Simpevarp och Forsmark. För samtliga 
beröringspunkter bedöms verksamhetens påverkan på möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna som 
försumbara.

Detaljerade miljökvalitetsnormer, indikatorer Kan främst påverkas av verksamheten genom 

Tillförsel av näringsämnen och organiskt material

Koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön till följd 
av tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet 
orsakar inte negativa effekter på biologisk mångfald och 
ekosystem

 Utsläpp av kväve (övergödning orsakar negativa effekter 
på biologisk mångfald och ekosystemen)

Koncentrationer av kväve och fosfor i utsjövatten  Utsläpp av kväve

Klorofyll a-koncentration i utsjövatten  Utsläpp av kväve (övergödning  ökad planktonbiomassa 
i form av klorofyll a)

Siktdjup i utsjövatten  Utsläpp av kväve (övergödning  ökad planktonbiomassa 
 förändrat siktdjup)

Tillförsel av kväve och fosfor via avrinning och 
punktutsläpp

 Utsläpp av kväve

Tillförsel av farliga ämnen

Koncentrationer av farliga ämnen i havsmiljön får inte 
överskrida de värden som anges i direktiv 2008/105/EG 
om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område

Ingen påverkan (ämnen som anges i direktiv 2008/105/EG 
kommer inte att hanteras)

Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig 
verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk 
mångfald och ekosystem

 Utsläpp av ammonium
 Olyckor eller spill (miljörisker) kan tillföra farliga ämnen

Skaltjockhet hos ägg från havsörn och sillgrissla Ingen påverkan (ämnen som påverkar skaltjocklek kommer 
inte att hanteras)

Antal upptäckta olagliga utsläpp av olja och 
oljeliknande produkter

 Olyckor eller spill (miljörisker) kan leda till utsläpp av olja

Biologisk störning

Havsmiljö ska vara fri från nyutsatta eller flyttade 
främmande arter och stammar, genetiskt modifierade 
organismer (GMO) eller organismer vars genetiska 
egenskaper förändrats på annat sätt, som riskerar att 
allvarligt hota den genetiska eller biologiska mångfalden 
eller ekosystemets funktion

Ingen påverkan (ingen avsiktlig introduktion av arter)

Havsmiljö ska så långt som möjligt vara fri från 
nytillkomna främmande arter spridda genom sjöfart

 Ökad sjöfart leder till ökad spridningsrisk 

Populationerna av alla naturligt förekommande fiskarter 
och skaldjur som påverkas av fiske har en åldersstruktur 
samt beståndsstorlek som garanterar deras långsiktiga 
hållbarhet

Ingen påverkan (avser fiske). Förväntade fiskförluster vid 
Clinks kylvattenintag bedöms dessutom som försumbara.

Abundans eller biomassa hos nyckelart av fisk i 
kustvatten

Ingen påverkan (avser fiske)

Storleksstruktur hos nyckelart av fisk i kustvatten Ingen påverkan (avser fiske) 

Fiskeridödlighet Ingen påverkan (avser fiske)

Kvot mellan fångst och biomassa Ingen påverkan (avser fiske)

Lekbiomassa för alla kommersiella bestånd som ingår i 
EU:s datainsamlingsförordning 2010/93/EU

Ingen påverkan (avser fiske)

Biomassaindex Ingen påverkan (avser fiske)

Förekomst, artsammansättning och storleksfördelning hos 
fisksamhället ska möjliggöra att viktiga funktioner i 
näringsväven upprätthålls

Ingen påverkan (avser fiske)

Storleksstruktur i fisksamhällen i kustvatten Ingen påverkan (avser fiske)

Andelen stora individer i fisksamhället i utsjövatten Ingen påverkan (avser fiske)

Abundans eller biomassa av viktiga funktionella 
grupper av fisk i kustvatten

Ingen påverkan (avser fiske)
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Detaljerade miljökvalitetsnormer, indikatorer Kan främst påverkas av verksamheten genom 

Fysisk störning

Den av mänskliga verksamheter opåverkade 
havsbottenarealen ska, per substrattyp, ge förutsättningar 
att upprätthålla bottnarnas struktur och funktion i Nordsjön 
och Östersjön

 Utfyllnad i Söderviken

Arealen biogena substrat ska bibehållas eller ökas Ingen känd påverkan (inga kända strukturer på botten som 
skapats av levande organismer, t ex musslor, koraller, 
svampdjur)

Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden 
som beror på storskaliga verksamheter, enskilda eller 
samverkande, får inte påverka biologisk mångfald eller 
ekosystem negativt

Temperatur och salthalt  Utsläpp av uppvärmt kylvatten från Clink

Havsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från avfall Ingen påverkan

Mängd avfall på referensstränder Ingen påverkan

Mängd avfall på havsbotten Ingen påverkan

6.3 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

För fisk- och musselvatten finns särskilda miljökvalitetsnormer angivna enligt förordning (2001:554) 
om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vattenområdena vid Clink i Simpevarp och 
slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark är dock inte utpekade som fisk- eller musselvatten 
enligt Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten (Naturvårdsverket 2002).

6.4 Konsekvenser för Natura 2000-områden

På tre till fem kilometers avstånd från det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle finns de två 
Natura 2000-områdena Kallriga och Skaten-Rångsen som inrättats för att skydda akvatiska 
naturvärden. I Natura 2000-områdena ingår flera marina naturtyper såsom laguner, grunda vikar och 
sund (tabell 6-6). I hotbilden för de två Natura 2000-områdena ingår bland annat övergödning, utsläpp 
av olja och kemikalier samt införsel av främmande arter.

Tabell 6-6 Ingående marina naturtyper och vattenanknutna arter enligt habitatdirektivet i Natura 2000-områdena 
Kallriga och Skaten-Rångsen (Länsstyrelsen Uppsala län 2009a, b)

Marina naturtyper och arter Kallriga Skaten-Rångsen

Naturtyper

1140 – Ler och sandbottnar som blottas vid lågvatten X

1150 – Laguner X X

1160 – Stora grunda vikar och sund X X

1220 – Flerårig vegetation på sten- och grusvallar X

1230 – Vegetationsklädda havsklippor X X

1610 – Rullstensåsöar i Östersjön X

1620 – Skär och små öar i Östersjön X X

1630 – Havsstrandängar av Östersjötyp X

Arter

1166 – Större vattensalamander X
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6.4.1 Hotbild kvävetillförsel

Flera av de ingående naturtypernas struktur och funktion samt naturtypernas typiska arter kan 
påverkas negativt av en ökad mängd näringsämnen i vattnet. Övergripande strukturella och 
funktionella förutsättningar som kan påverkas är god vattenkvalitet, naturlig artsammansättning och 
artrik vegetation. Övergödning utgör en hotbild mot struktur och funktion samt mot typiska arter 
genom att: 

 Minska siktdjupet vilket påverkar artsammansättningen. Bottnarna täcks av ettåriga fintrådiga 
alger. 

 Orsaka syrebrist på bottnarna (kan till exempel ha en negativ inverkan på överlevnad för ägg 
och larver hos större vattensalamander, som ingår i habitatdirektivet och förekommer i 
Kallriga). 

 Resultera i drivande algmattor, oftast bestående av fintrådiga alger, som kan ge upphov till 
syrebrist, utsöndra toxiska ämnen, hindra fisk att söka föda samt hindra evertebrater med 
planktoniska larver att bottenfälla.

 Resultera i pålagring av ruttnande alger vilket kan påverka artsammansättningen.

 Resultera i igenväxning.

Flera bevarandemål för Kallriga (K) och Skaten-Rångsen (S-R) berörs även av övergödning:

 Halterna av kväve och fosfor ska uppfylla minst tillståndsklass 3 (K).

 Vass och flytande trådalger ökar ej i täckningsgrad (K).

 Ingen ökning av näringstillförseln av något slag får ske (K, S-R).

 De arter som är typiska för flada-gloserien ska finnas kvar i livskraftiga populationer. Särskilt 
kransalger regerar negativt på ökad näringstillförsel (K, S-R).

6.4.2 Hotbild grumling

Struktur, funktion och typiska arter inom förekommande naturtyper kan även påverkas negativt av en 
ökad mängd suspenderade partiklar i vattnet. Grumling utgör i och för sig inte ett uttalat hot mot 
naturtyperna men kan ändå indirekt beröra Natura 2000-områdenas bevarandestatus. En ökad mängd 
suspenderade partiklar kan bl.a. leda till förändrat ljusklimat för växter och djur samt överlagring av 
bottenorganismer, fiskrom och växter. Suspenderade partiklar förekommer dock naturligt i kraftigt 
varierande halter. För de berörda Natura 2000-områdena är åtminstone delar av Kallriga påtagligt 
påverkat av grumligt och humöst vatten från tillrinnande vattendrag under våren.

6.4.3 Övrig hotbild

Även utsläpp av oljor och kemikalier utgör ett hot mot de två Natura 2000-områdena. Större utsläpp 
av olja kan få förödande konsekvenser för flera naturtyper. 

6.4.4 Bedömning av konsekvenser

För att kväveutsläpp, grumlingspåverkan eller utsläpp av olja och kemikalier ska ge konsekvenser för 
de två Natura 2000-områdena krävs det både att utsläppen är omfattande och att utsläppen 
transporteras till områdena. Omfattningen av såväl kväveutsläpp, grumlingspåverkan eller eventuella 
utsläpp av olja och kemikalier bedöms dock som liten. Dessutom förväntas den mycket kraftiga 
kylvattenströmmen fånga upp och transportera utsläppen bort från de två Natura 2000-områdena, se
figur 3-4). Vid en så kallad revision av reaktorerna kan flödesförhållandena i viss mån ändras 
(kylvattenströmmen minskar när ett eller två reaktorblock stängs ner, se Kvalitetsfaktorn 
näringsämnen i avsnitt 6.1.3), men detta bedöms inte påverka flödesförutsättningarna i någon 
betydande omfattning. 
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Eftersom utsläppen vare sig bedöms bli omfattande eller kan komma att transporteras till de två Natura 
2000-områdena blir den samlade bedömningen att uppförandet av slutförvaret för använt kärnbränsle 
inte kan påverka miljön inom områdena på ett betydande sätt.

6.5 Konsekvenser för den lokala vattenmiljön

6.5.1 Förlust av livsmiljöer

Utfyllnaden i Söderviken intill slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark kan endast påverka 
akvatiskt liv i begränsad omfattning. I och kring de delar av Söderviken där utfyllnad planeras har 
bottenvegetationen nyligen undersökts (SKBdoc 1438182). Området som är aktuellt för utfyllnad var 
glest bevuxet och artantalet var lågt. Baserat på vegetationen bedöms de ekologiska värdena i berört 
område av Söderviken som lågt. Inga hotade eller rödlistade arter noterades. Vid undersökningen 
kunde det konstateras att det finns rikligt med både liknande och betydligare frodigare och artrikare 
bottensamhällen i närområdet. Eftersom förlusten av livsmiljöer är liten i förhållande till tillgången till 
liknande och frodigare livsmiljöer i närheten bedöms utfyllnaden sakna betydelse för Södervikens 
biologiska mångfald. Därmed bedöms inte heller fiskbestånd eller bevarandestatus för arter listade i 
art- och habitatdirektivet påverkas. 

6.5.2 Lokala effekter av grumling

Vid en utfyllnad i Söderviken intill slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark samt vid schakt-
och fyllnadsarbeten intill Söderviken kan grumling att uppstå. Utsläpp av grumlande partiklar 
påverkar ljusförhållandena men utgör främst ett problem då partiklarna sedimenterar och överlagrar 
växt- och djursamhällen. För att förhindra grumling utanför det vattenområden som ska fyllas ut 
kommer dock flytlänsar och geotextiler som ansluter till botten (så kallade siltgardiner), eller 
motsvarande, att användas. Grumlingen bedöms därför främst ge konsekvenser för växt- och djurlivet 
innanför dessa siltgardiner, men då siltgardinerna avlägsnas finns en viss risk att sedimenterat 
finmaterial återsuspenderas. 

6.6 Konsekvenser av kumulativ påverkan

6.6.1 Simpevarp

Utsläpp av uppvärmt kylvatten

Utsläppet av kylvatten från Clink skulle kunna samverka med utsläppet av uppvärmt kylvatten från det 
intilliggande kärnkraftverket och kan därigenom ge upphov till kumulativa effekter. Utsläppen av 
uppvärmt kylvatten från Clink utgör dock en så liten del av det totala kylvattenutsläppet att det kan 
anses försumbart (se Driftskede i avsnitt 5.1.1 och Kärnkraftverkets intag och uppvärmning av 
kylvatten i avsnitt 5.3.1). 

6.6.2 Forsmark

Utsläpp av kvävehaltigt vatten

De olika utsläppen av kvävehaltigt vatten från slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark kan 
samverka med annan näringsämnesbelastning. Huvuddelen av övrig belastning, som till exempel 
läckage från jordbruksmark och utsläpp av avloppsvatten, och de kumulativa effekter som kan uppstå 
tillsammans med Kärnbränsleförvarets kväveutsläpp antas ingå i bedömningen av påverkan på 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. De kväveutsläpp som väntas uppstå vid den planerade utbyggnaden 
av SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, utgör dock en ny påverkanskälla där de kumulativa 
miljökonsekvenserna analyseras nedan.
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Från SFR kommer kväve att släppas ut till Asphällsfjärden via orenat lakvatten (framför allt under 
2017), länshållningsvatten och till kylvattenkanalen via renat lakvatten (se Slutförvaret för kortlivat 
radioaktivt avfall (SFR) i avsnitt 5.3.2). En mindre mängd näringsämnen kommer även att släppas ut 
via spillvatten som har renats i FKA:s nya reningsverk. Utsläppen från SFR förväntas bli som störst 
under 2018 då tillskottet av kväve via orenat lak- och länshållningsvatten till Asphällsfjärden 
tillsammans bedöms bli 11,6 ton. Under 2018 leds även lakvatten från bergupplaget vid SFR till 
FKA:s reningsverk och efter rening tillförs 5,2 ton kväve till kanalen för kärnkraftsanläggningens 
kylvattenintag.

Det samlade årliga utsläppet av kväve från SFR och Kärnbränsleförvaret till Asphällsfjärden 
(inklusive Söderviken) och kylvattenkanalen förväntas som mest bli cirka 23,5 ton under 
uppförandeskedet. Den samlade kvävemängden är därmed betydligt högre än utsläppen från enbart 
Kärnbränsleförvaret. I den vattenström som orsakas av kylvattenintaget kommer dock utspädning att 
leda till att varken totalkvävehalten eller kvävefraktionerna av ammonium och ammoniak ökar 
nämnvärt. Ammonium- och ammoniakhalterna förväntas även fortsatt bli så låga att inga av de gräns-
och riktvärden, som anges i Kvalitetsfaktorn särskilda förorenade ämnen i avsnitt 6.1.3, kommer att 
överskridas efter utspädning i kylvattenströmmen. Ett lokalt överskridande i anslutning till 
utsläppspunkterna i Asphällsfjärden/Söderviken kan dock inte uteslutas.

Förlust av livsmiljöer

Förutom utfyllnaden i Söderviken intill slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark planeras även 
utfyllnad av ett cirka fyra hektar stort vattenområde i Stora Asphällan i samband med utbyggnaden av
SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Båda dessa utfyllnader leder till förlust av livsmiljöer 
för akvatiska organismer. De båda utfyllnaderna sker dock på ett relativt stort avstånd från varandra 
(figur 5-3) och den sammanlagda förlusten av livsmiljöer är liten i förhållande till tillgången på 
liknande livsmiljöer i närheten (se även Biologiska kvalitetsfaktorer i avsnitt 6.1.3). Därför förväntas 
inga kumulativa effekter uppstå till följd av förlust av livsmiljöer.

Lokala effekter av grumling

Grumling kommer att uppstå i Asphällsfjärden/Söderviken både vid uppförandet av slutförvaret för 
använt kärnbränsle och vid utbyggnaden av SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, i 
Forsmark. Omfattande skyddsåtgärder planeras dock för att begränsa grumling (se avsnitt 5.2.5). Den 
spridning av grumlande partiklar som trots detta sker antas till stor del fångas upp av den kraftiga 
kylvattenströmmen och därmed begränsas. De båda planerade byggprojekten påverkar också 
geografiskt avgränsade områden (figurerna 5-3 och 5-4). Sammantaget bedöms därför inga kumulativa 
effekter uppstå till följd av grumling.
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7 Sammanfattande bedömning

7.1 Simpevarp

Clink (inkapslingsanläggningen och Clab) i Simpevarp kommer att ge upphov till utsläpp av 
länshållningsvatten, renat spillvatten och uppvärmt kylvatten. 

Länshållningsvattnet och det renade spillvattnet innehåller näringsämnen men de utsläppta mängderna 
är mycket små i förhållande till recipienternas vattenomsättning. Utsläppen av länshållningsvatten och 
renat spillvatten bedöms därför inte påverka vattenmiljöerna kring Simpevarp.

Utsläppet av uppvärmt kylvatten tillför Hamnefjärden värmeenergi som kan påverka recipientens 
växt- och djurliv. Clinks bidrag är dock mycket litet i förhållande till bidraget från kärnkraftverket 
(cirka en tusendel). Utsläppet av uppvärmt kylvatten från Clink bedöms därför som försumbart.

Verksamheten bedöms inte ge upphov till konsekvenser som på ett betydande sätt försvårar 
möjligheterna att följa beslutade miljökvalitetsnormer för ytvatten.

7.2 Forsmark

För beräkning av kväveutsläppen från Kärnbränsleförvaret har en sprängämnesförlust på 15 procent
antagits. Med dagens kunskap (Lindeström 2012) bedöms detta antagande innebära en överskattning 
av de kväveutsläpp som denna konsekvensbedömning baseras på. 

Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark kommer att ge upphov till utsläpp av 
länshållningsvatten, renat lakvatten och renat spillvatten. Under uppförandeskedet kan även utfyllnad 
av land- och vattenmiljöer ge upphov till utsläpp av kväve till vatten. Under uppförandeskedet 
förväntas recipienten tillföras upp till 6,7 ton kväve årligen. Under driftskedet minskar kvävemängden
till 1,7 ton per år. Utsläppen av kväve bedöms som små med tanke på recipientens storlek samt den 
kraftiga och snabba utspädning som sker i recipienten till följd av kärnkraftverkets kylvattenintag. 
Utsläppen bedöms därför inte påverka vattenmiljöerna kring Forsmark. 

I närområdet förväntas utsläpp av kvävehaltigt lakvatten och länshållningsvatten även från det 
planerade slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Det samlade utsläppen till Asphällsfjärden 
(inklusive Söderviken) och kylvattenkanalen kommer under en treårsperiod vara mycket större än 
utsläppen från enbart slutförvaret för använt kärnbränsle (totalt upp till cirka 23,5 ton per år). Till följd 
av den vattenström som orsakas av kylvattenintaget, vilket leder till kraftig utspädning, förväntas dock 
kvävehalterna inte öka nämnvärt annat än mycket lokalt. Inte heller de kumulativa effekterna förväntas 
därför påverka vattenmiljöerna kring Forsmark.

Under uppförandeskedet finns risk för påverkan på vattenmiljöer genom grumling. Förutsatt att 
lämpliga skyddsåtgärder vidtas så bedöms inga bestående miljökonsekvenser uppstå för vattenmiljöer. 
Under uppförandeskedet, och även till viss del under driftsskedet, finns även andra miljörisker. De 
miljöriskerna som har identifierats skiljer sig dock inte från vad som är normalt i ett större byggprojekt 
och bedöms inte utgöra något betydande hot mot vattenmiljöernas växt- och djurliv.

Den utfyllnad som planeras i Söderviken kommer att leda till förlust av livsmiljöer. Förlusten av 
livsmiljöer i Söderviken är dock liten i förhållande till tillgången på liknande livsmiljöer i närheten 
och bedöms sakna betydelse för biologisk mångfald annat än på en mycket lokal skala. 

Uppförandet av slutförvaret för använt kärnbränsle bedöms inte påverka statusen på de 
kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen av ekologisk status. Verksamheten bedöms därför inte ge 
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upphov till konsekvenser som på ett betydande sätt försvårar möjligheterna att följa beslutade 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

Uppförandet av slutförvaret för använt kärnbränsle bedöms inte heller påverka miljön inom 
närliggande Natura 2000-områden på ett betydande sätt. 
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1 Inledning
I mars 2011 lämnade SKB in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – Hantering och slutförvaring 
av använt kärnbränsle – till Mark- och miljödomstolen (MMD) i Nacka. Ansökan har remisshanterats 
av MMD vilket medfört synpunkter och begäranden om kompletteringar rörande innehållet, strukturen 
och avgränsningarna. SKB har tagit till sig remissinstansernas synpunkter och kompletterat ansökan 
den 2 april 2013 (komplettering I), den 28 juni 2013 (komplettering KP) och i september 2014
(komplettering II). Detta dokument syftar till att ge en överblick över strukturen i ansökansmaterialet 
samt att vägleda i hur ursprunglig ansökan och kompletteringarna relaterar till varandra. Dessutom 
redovisas justeringar och rättelser i MKB:n.

En illustration av samtliga dokument som nu ingår i den kompletterade ansökan efter inlämnadet av 
ovan nämnda kompletteringar ges i figur 1-1. 

I kapitel 2 redovisas gjorda kompletteringar i kronologisk ordning och i kapitel 3 kopplas 
kompletteringsbilagorna innehållsmässigt till respektive ursprungliga bilagor till ansökan. Justeringar 
och rättelser av vissa uppgifter i MKB:n ges i kapitel 4. 

I bilaga 1 presenteras referenser till SKB:s svar på remissinstansernas kompletteringsönskemål 

sorterade efter de ämnesområden som önskemålen berört. 
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Figur 1-1. Samtliga dokument inlämnade i ursprunglig ansökan samt i kompletteringarna I, KP och 
II. Grå text anger dokument inlämnade med ursprunglig ansökan samt i komplettering I och KP. Svart 
text anger dokument som uppdaterats eller tillkommit i samband med inlämnade av komplettering II.
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2 Ansökans struktur och kompletteringar

2.1 Ansökan – ingiven 16 mars 2011

Innehåll, struktur och avgränsningar både för själva ansökan och för respektive bilaga presenterades
och diskuterades inom samrådsprocessen. Eftersom ansökan omfattar hela KBS-3-systemet är MKB:n 
omfattande. För att inte tynga MKB:n i onödan samt för att ge möjlighet att särskilt belysa vissa 
viktiga frågeställningar valde SKB att ge djupare information i bilagor till ansökan och MKB:n.

Ansökan, innefattande nio bilagor (samt sex underbilagor till bilagan Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) och två underbilagor till bilaga SR (säkerhetsredovisningen)), lämnades in den 16 mars 2011. 
Det inlämnade materialet var fördelat på tre pärmar, se tabell 2-1. 

Tabell 2-1. Innehåll i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken inlämnad 16 mars 2011.

Dokument Underbilaga

Pärm 1

Ansökan MB Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
Mannheimer Swartling, LEGAL#6695382v2

Begrepp och definitioner som används i 
ansökningarna om tillstånd för KBS-3-systemet
SKBdoc 1220210 ver 2.0

Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning – mellanlagring, 
inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle
ISBN 978-91-978702-0-7

1. Samrådsredogörelse
SKB P-10-34

2. Metodik för 
miljökonsekvensbedömning
SKB P-10-32
(Angiven med felaktig titel i MKB:n –
Metoder och bedömningsgrunder)

3. Vattenverksamhet i Laxemar –
Simpevarp. Clab/inkapslingsanläggning 
(Clink) – bortledande av grundvatten, 
uttag av kylvatten från havet samt 
anläggande av dagvattendamm
SKB R-10-20

4. Vattenverksamhet i Forsmark (del I). 
Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen för använt 
kärnbränsle
SKB R-10-14

5. Vattenverksamhet i Forsmark (del II). 
Slutförvarsansläggningen för använt 
kärnbränsle – vattenverksamheter ovan 
mark
SKB R-10-15

6. Avstämning mot miljökvalitetsmål 
och folkhälsomål
SKB P-10-31
(Angiven med felaktig titel i MKB:n –
Avstämning mot miljömål)
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Dokument Underbilaga

Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna –
mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle 
SKBdoc 1208614 ver 1.0

Bilaga PV SKB R-10-42
Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt 
kärnbränsle

Bilaga MV SKB R-10-25
Metodval – utvärdering av strategier och system för 
att ta hand om använt kärnbränsle

Bilaga TB SKB R-10-01
Teknisk beskrivning – mellanlagring, inkapsling och 
slutförvaring av använt kärnbränsle

Bilaga KP Förslag till kontrollprogram – uppförande och drift av 
anläggningar för mellanlagring, inkapsling och 
slutförvaring av använt kärnbränsle 
SKBdoc 1200959 ver 1.0

Bilaga RS Rådighet och sakägarförteckning 
SKBdoc 1229229 ver 1.0

Bilaga SR Säkerhetsredovisning för slutförvaring av använt 
kärnbränsle 
SKBdoc 1220311 ver 2.0

SR-Site
Redovisning av säkerhet efter 
förslutning av slutförvaret för använt 
kärnbränsle
ISSN 1404-0344

Pärm 2 SR-Drift
Säkerhetsredovisning för drift av 
slutförvarsanläggning för använt 
kärnbränsle
SKBdoc 1259662 ver 6.0 –
Kompletterande information
SKBdoc 1091960 ver 3.0 – Kapitel 1
SKBdoc 1091847 ver 3.0 – Kapitel 2
SKBdoc 1091554 ver 3.0 – Kapitel 3
SKBdoc 1091959 ver 3.0 – Kapitel 4
SKBdoc 1091845 ver 3.0 – Kapitel 5
SKBdoc 1091129 ver 3.0 – Kapitel 6
SKBdoc 1091132 ver 3.0 – Kapitel 7
SKBdoc 1091141 ver 3.0 – Kapitel 8

Pärm 3

Bilaga F Preliminär säkerhetsredovisning – Clink
SKBdoc 1257762 ver 1.0 – Försättsblad
SKBdoc 1205114 ver 2.0 – Kapitel 1
SKBdoc 1205117 ver 2.0 – Kapitel 2
SKBdoc 1205118 ver 2.0 – Kapitel 3
SKBdoc 1205120 ver 2.0 – Kapitel 4
SKBdoc 1205123 ver 2.0 – Kapitel 5
SKBdoc 1205877 ver 2.0 – Kapitel 6
SKBdoc 1205879 ver 2.0 – Kapitel 7
SKBdoc 1205887 ver 2.0 – Kapitel 8
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2.2 Komplettering I – ingiven 2 april 2013

Med anledning av kompletteringsönskemål från remissinstanserna gav SKB den 2 april 2013 in 
komplettering I, se tabell 2-2.

Tabell 2-2. Innehåll i komplettering I.

Dokument Anmärkning

Yttrande SKBdoc 1389215 ver 1.0

Bilaga K:1 Förslag till villkor
SKBdoc 1372719 ver 1.0

Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen 
SKBdoc 1382754 ver 1.0

Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans
SKBdoc 1356032 ver 1.0

Bilaga K:4 Komplettering avseende vattenhantering och 
vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark
SKBdoc 1374077 ver 1.0

Underbilaga till ansökansbilaga MKB –
Miljökonsekvensbeskrivning.

Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer –
Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av 
använt kärnbränsle
SKBdoc 1386598 ver 1.0

Underbilaga till ansökansbilaga MKB –
Miljökonsekvensbeskrivning.

Bilaga K:6 SKB R-10-16
Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk 
fältinventering och naturvärdesklassificering 
samt beskrivning av skogsproduktionsmark

Underbilaga till MKB:ns bilaga 4, 
Vattenverksamhet i Forsmark (del I) –
Bortledande av grundvatten.

Bilaga K:7 SKB R-10-17
Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning 
av konsekvenser för naturvärden och 
skogsproduktion

Underbilaga till MKB:ns bilaga 4, 
Vattenverksamhet i Forsmark (del I) –
Bortledande av grundvatten.

Bilaga K:8 Errata till rapporter som ingår i ansökan
SKBdoc 1389136 ver 1.0

2.2.1 Sammanfattning av komplettering I.

I samband med komplettering I justerade SKB sina yrkande genom att dels återkalla yrkandet 
avseende vattenverksamhet i Tjärnpussen, dels genom att reservationsvis yrka om Natura 2000-
tillstånd.

Kompletteringen tillför utökad och fördjupad information enligt ovan samt beskrivning av en formell 
ändring rörande den i MKB:n tidigare beskrivna lakvattenhanteringen från bergupplaget i Forsmark. 
Sammantaget innebar komplettering I en justering av SKB:s talan i vissa delar. I övriga delar gav den 
ytterligare stöd för SKB:s talan.
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SKB:s komplettering till MMD i april 2013 består sammanfattningsvis av:

 Bilaga K:1, som ersätter SKB:s tidigare villkorsförslag samt ger en samlad bild av de 
föreslagna villkoren. 

 Bilaga K:2 och bilaga K:3 i vilka ges svar på remissinstansernas frågor. I K:2 redovisas dessa 
sakfrågevis och i K:3 sorteras frågorna per remissinstanserna.

 Bilaga K:4 i vilken vattenverksamheten i Forsmark beskrivs för att möjligöra en mindre
utfyllnad i Söderviken. I bilaga K:4 beskrivs även den förändrade hanteringen av 
länshållningsvattnet. 

 Bilaga K:5, som togs fram eftersom regelverket för bedömning av konsekvenser för 
vattenmiljöer förändrats. I bilagan beskrivs även miljökonsekvenserna av en utfyllnad i 
Söderviken.

 Bilagorna K:6 och K:7, som är tidigare publicerade rapporter som utgjort referenser till 
MKB:n och MKB:ns bilagor om vattenverksamhet. Bilagorna ger fördjupad information om 
vattenverksamheten i Forsmark och dess konsekvenser.

 Bilaga K:8, som innehåller rättelser införda i vissa ansökansbilagor.

2.3 Komplettering KP – ingiven 28 juni 2013

Den 28 juni 2013 kompletterades ansökan med en ny version av ansökansbilaga KP – Förslag till 
kontrollprogram för yttre miljö. Denna nya version (SKBdoc 1200959 ver 2.0) ersätter den i ansökan 
inlämnade versionen (mars 2011, se tabell 2-1) och återspeglar de villkorsförslag SKB redovisade i 
bilaga K:1 som lämnades i april 2013.

2.4 Yttrande – ingivet 18 november 2013

SKB fick möjlighet att yttra sig över de synpunkter som remissinstanserna inkom med efter remiss av 
gjorda kompletteringar i april och juni 2013. Den 18 november 2013 lämnade SKB ett yttrande 
bestående av ett yttrandedokument (Mannheimer Swartling, LEGAL#10262967v1) samt bilaga K:9 –
SKB:s inställning till önskemål om ytterligare kompletteringar (SKBdoc 1406922). I bilagan ger SKB 
sin syn på remissinstansernas önskemål om kompletteringar. Yttrandet innehåller inga kompletteringar 
av ansökan.

2.5 Komplettering II – ingiven i september 2014

Komplettering II innehåller kompletteringar av ansökan i enlighet med vad SKB åtagit sig i bilaga K:9 
samt svar på en begäran från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om komplettering av SKB:s skäl för 
att välja bort det så kallade Hultfredsområdet och en strålsäkerhetsmässig värdering av området 
(SSM2011-2426-142) inom ramen för tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen. Dock omfattar inte 
komplettering II något nytt underlag avseende Clab, Clink eller nollalternativet.

Innehållet i komplettering II framgår av tabell 2-3.
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Tabell 2-3. Innehåll i komplettering II.

Dokument Anmärkning

Kompletteringsyttrande Komplettering II, mål nr M 1333-11.
Mannheimer Swartling, LEGAL#11321508V1

Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på 
kompletteringsönskemålen.
SKBdoc 1382754 ver 2.0
.

Uppdaterat med hänsyn till 
medgivna kompletteringar enligt 
bilaga K:9.

Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans
SKBdoc 1356032 ver 2.0

Uppdaterat med hänsyn till 
medgivna kompletteringar enligt 
bilaga K:9.

Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer –
Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av 
använt kärnbränsle. 
SKBdoc 1386598 ver 2.0

Uppdaterad version.

Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, 
rättelser och kompletterande information i 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken -
hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle
SKBdoc 1440053 ver 1.0 

Detta dokument. 

Bilaga K:11 SKB:s jämförande bedömningar av andra 
studerade metoder än den valda metoden, 
KBS-3.
SKBdoc 1440497 ver 1.0.

Underbilaga till ansökansbilaga MV
– Metodval – utvärdering av 
strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle.

Bilaga K:12 SKB P-14-20 
Uppdatering av rapporten Principer strategier 
och system för slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle. 

Underbilaga till ansökansbilaga MV
– Metodval – utvärdering av 
strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle.

Bilaga K:13 SKB P-14-21
Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan 
KBS-3-metoden och deponering i djupa 
borrhål för slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle.

Underbilaga till ansökansbilaga MV
– Metodval – utvärdering av 
strategier och system för att ta hand 
om använt kärnbränsle.

Bilaga K:14 Berg- och bentonittransporter –
Kärnbränsleförvaret i Forsmark
SKBdoc 1439983 ver 1.0

Underbilaga till ansökansbilaga 
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning.

Bilaga K:15 Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark 
i Forsmark – Förberedelser, genomförande, 
resultat och slutsatser. 
SKBdoc 1440379 ver 1.0.

Underbilaga till ansökansbilaga 
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning.

Bilaga K:16 SKB P-13-03 
Inventering av gölgroda, större 
vattensalamander och gulyxne i Forsmark 
2012.

Tidigare publicerad rapport tillförs 
som underbilaga till ansökansbilaga 
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning.
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Dokument Anmärkning

Bilaga K:17 Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark.
SKBdoc 1442287 ver 1.0.

Underbilaga till ansökansbilaga 
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning.

Bilaga K:18 Sammanfattning av påverkan på skyddade 
arter i Forsmark
SKBdoc 1442289 ver 1.0.

Underbilaga till ansökansbilaga 
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning.

Bilaga K:19 SKB R-10-63
Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en 
relativ jämförelse av Forsmark med 
referensområden.

Tidigare publicerad rapport tillförs 
som underbilaga till bilaga PV –
Platsval – lokalisering av 
slutförvaret för använt kärnbränsle.

2.5.1 Sammanfattning av komplettering II.

Sammantaget styrker komplettering II SKB:s talan ytterligare och innebär inte att SKB i något 
avseende väsentligt förändrar sina ställningstaganden i sak i prövningen. 

SKB:s komplettering till MMD i september 2014 består sammanfattningsvis av:

 Bilaga K:2 har uppdaterats med fördjupade redogörelser med anledning av remissinstansernas 
kompletteringsönskemål. Kompletteringarna redovisas ämnesvis. Dokumentet har framför allt 
uppdaterats med utökad information om bland annat SKB:s skäl för bortval av 
lokaliseringsalternativ, utformningen av slutförvarssystemet, resultat från den kompletterande 
fiskvandringsstudien 2013, förutsättningar för övervakning efter förslutning samt hantering av 
centrala frågeställningar i samråden. Dessutom har ett nytt kapitel tillkommit med en 
sammanfattning av funktionen hos de tre viktigaste barriärerna i ett KBS-3-förvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark – kapseln, bufferten och berget. Version 2.0 ersätter den tidigare 
inlämnade version 1.0. 

 Bilaga K:3 har uppdaterats och utökats i enlighet med vad SKB åtagit sig i bilaga K:9. 
Kompletteringarna redovisas per remissinstans. Version 2.0 ersätter den tidigare inlämnade 
version 1.0.

 Bilaga K:5 är uppdaterad med fördjupade bedömningar av utspädningseffekter och 
kvävekoncentrationer i berörda vattenrecipienter. Dokumentet har även uppdaterats med 
avseende på konsekvenser av utfyllnad i Söderviken efter genomförda inventeringar av 
bottenvegetation i viken. Version 2.0 ersätter den tidigare inlämnade version 1.0.

 Bilaga K:10 (detta dokument) syftar till att ge en överblick över strukturen i 
ansökansmaterialet samt att vägleda i hur ursprunglig ansökan och kompletteringarna relaterar 
till varandra. Dessutom redovisas justeringar och rättelser i MKB:n.

 Bilaga K:11 är ett nytt dokument som underbilaga till ansökansbilaga MV. En 
sammanfattning av SKB:s utgångspunkter för bedömningar och slutsatser om andra 
slutförvarsmetoder med referens till det mer ingående tekniska underlag som finns i bilagorna 
K:12 och K:13.

 Bilaga K:12 är en uppdatering av rapporten Principer strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle. Nytt dokument som underbilaga till ansökansbilaga 
MV. 
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 Bilaga K:13 är en uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och 
deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. Nytt 
dokument som underbilaga till ansökansbilaga MV.

 Bilaga K:14 är ett nytt dokument som underbilaga till ansökansbilaga MKB. Bilagan ger en 
uppdaterad beskrivning av trafiksituationen kring Forsmark och belyser särskilt 
förutsättningarna för sjötransporter. Den uppdaterade informationen har inte förändrat SKB:s 
tidigare ställningstagande rörande transporter av bentonit till Forsmark. Vad gäller transporter 
av bergmassor kommer olika alternativ att övervägas då det blir aktuellt.

 Bilaga K:15 är ett nytt dokument tillfört underbilaga till ansökansbilaga MKB. Bilagan 
beskriver ett pilotförsök för vattentillförsel till kalkgölar och rikkärr. Studien visar tydligt att 
SKB:s förslag med vattentillförsel i våtmarker för bevarande av skyddade arter i Forsmark 
fungerar såsom planerat och ger goda förutsättningar att hindra och/eller begränsa en eventuell 
påverkan på känsliga våtmarker från en grundvattenavsänkning.

 Bilaga K:16 är en tidigare publicerad inventering av vissa skyddade arter som nu tillförs som 
underbilaga till MKB. Dokumentet presenterar resultat från inventeringar av gölgroda, större 
vattensalamander och gulyxne genomförda i Forsmark 2012.

 Bilaga K:17 är ett nytt dokument tillfört som underbilaga till ansökansbilaga MKB. Bilagan 
innehåller en sammanställning av de naturvårdsåtgärder som SKB åtagit sig och delvis 
påbörjat att vidta för att bevara och utveckla områdets naturvärden. Bilagan innehåller även 
information om åtgärderna är att betrakta som förebyggande åtgärder och/eller 
kompensationsåtgärder utifrån deras syfte och den förväntade effektiviteten av åtgärderna.

 Bilaga K:18 är ett nytt dokument tillfört som underbilaga till ansökansbilaga MKB. Bilagan 
innehåller en sammanfattning av den planerade verksamhetens påverkan på skyddade arter 
inklusive en beskrivning av föreslagna åtgärder.

 Bilaga K:19 är en tidigare publicerad rapport som nu tillförs som bilaga till bilaga PV –
Platsval – lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle. Dokumentet ger en relativ 
jämförelse av Forsmark med referensområden avseende säkerhetsrelaterade platsegenskaper.
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3 Ansökansbilagor som har kompletterats

3.1 Bilaga MKB – Miljökonsekvensbeskrivning

MKB:n utgörs av en ansökansbilaga med tillhörande underbilagor (se tabell 2-1). MKB:n har 
kompletterats med information i bilagorna K:2 och K:3 samt underbilagor enligt tabell 3-1. I tabell 3-2 
redovisas bilagor som tillförs som bilagor till MKB:s underbilagor.

3.1.1 Ursprungliga underbilagor till MKB:n

MKB:ns sex ursprungliga underbilagor är:

 Samrådsredogörelse (underbilaga 1)
Beskriver hur samråden har genomförts och redovisar huvudsakliga frågeställningar som 
framkommit samt hur SKB har beaktat dessa. (SKB P-10-34)

 Metodik för miljökonsekvensbeskrivning (underbilaga 2) Har angivits med felaktig titel i 
MKB:n (Metoder och bedömningsgrunder).
Redovisar vilka metoder som använts och vilka bedömningsgrunder (riktvärden, 
miljökvalitetsnormer etc) som tjänat som utgångspunkt för att ta fram underlagsutredningar 
och genomföra konsekvensbedömningar. (SKB P-10-32)

 Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp (underbilaga 3)
Beskriver grundvattensänkning och övriga vattenverksamheter vid Clink och konsekvenserna 
av dessa. (SKB R-10-20)

 Vattenverksamhet i Forsmark (del I) (underbilaga 4)
Beskriver grundvattensänkning kring slutförvarsanläggningen samt konsekvenserna av denna.
(SKB R-10-14)

 Vattenverksamhet i Forsmark (del II) (underbilaga 5)
Beskriver övriga vattenverksamheter vid slutförvarsanläggningen samt konsekvenser av dessa.
(SKB R-10-15)

 Avstämning mot miljömål (underbilaga 6)
Beskriver projektets påverkan på regionala och nationella miljömål. (SKB P-10-31)

3.1.2 Underbilagor som tillförts MKB:n

Några remissinstanser har framfört synpunkter på att ansökansbilaga PV – Platsval – lokalisering av 
slutförvaret för använt kärnbränsle, bör utgöra en del av MKB:n. SKB tillmötesgår detta och för in 
bilaga PV som en underbilaga till bilaga MKB, se figur 1-1 och tabell 3-1.

I tabell 3-1 redovisas de dokument som tillförts som underbilagor till ansökansbilaga MKB. I tabell 3-
2 redovisas de dokument som tillförts som bilagor till MKB:s underbilagor.
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Tabell 3-1. Dokument som tillförts som underbilaga till ansökansbilaga MKB.

Dokument Anmärkning

Bilaga K:4 Komplettering avseende vattenhantering 
och vattenverksamhet vid ett slutförvar 
för använt kärnbränsle i Forsmark.
SKBdoc 1374077 ver 1.0

Komplettering av kapitel 10 i MKB:n.

Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer 
– Mellanlagring, inkapsling och 
slutförvaring av använt kärnbränsle. Ny 
version
SKBdoc 1386598 ver 2.0

Komplettering av kapitel 8, 9, 10 och 12 i 
MKB:n

Bilaga K:14 Berg- och bentonittransporter –
Kärnbränsleförvaret i Forsmark
SKBdoc 1439983 ver 1.0

Komplettering av kapitel 10 i MKB:n.

Bilaga K:15 Pilotförsök med vattentillförsel till en 
våtmark i Forsmark – Förberedelser, 
genomförande, resultat och slutsatser. 
SKBdoc 1440379 ver 1.0.

Komplettering av kapitel 10 och 12 i MKB:n.

Bilaga K:16 SKB P-13-03 
Inventering av gölgroda, större 
vattensalamander och gulyxne i 
Forsmark 2012.

Komplettering av kapitel 7 i MKB:n

Bilaga K:17 Åtgärder för bevarande och utveckling av 
naturvärden i Forsmark.
SKBdoc 1442287 ver 1.0.

Komplettering av kapitel 10 och 12 i MKB:n.

Bilaga K:18 Sammafattning av påverkan på skyddade 
arter i Forsmark.
SKBdoc 1442289 ver 1.0.

Komplettering av kapitel 7, 10, 12 och 13 i 
MKB:n.

Bilaga PV SKB R-10-42
Platsval – lokalisering av slutförvaret för 
använt kärnbränsle

Komplettering av kapitel 3 i MKB:n.

Tabell 3-2. Dokument som tillförts som bilagor till MKB:s underbilagor

Dokument Anmärkning

Bilaga K:6 SKB R-10-16
Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk 
fältinventering och naturvärdesklassificering 
samt beskrivning av skogsproduktionsmark.

Bilaga till MKB:ns underbilaga 4:
Vattenverksamhet i Forsmark I – Bortledande 
av grundvatten

Bilaga K:7 SKB R-10-17
Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen i Forsmark.
Beskrivning av konsekvenser för naturvärden 
och skogsproduktion

Bilaga till MKB:ns underbilaga 4: 
Vattenverksamhet i Forsmark I – Bortledande 
av grundvatten 

Bilaga K:19 SKB R-10-63
Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en 
relativ jämförelse av Forsmark med 
referensområden.

Bilaga till MKB:ns i komplettering II tillförda 
underbilaga: PV – Platsval – lokalisering av 
slutförvaret för använt kärnbränsle
(SKB R-10-42)
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3.1.3 Sammanfattning av tillförda bilagor till MKB:n och dess underbilagor

De tillförda bilagorna ger utökad och fördjupad information inom en rad frågeställningar, framför allt 
rörande vattenverksamhet och naturmiljö. Genom tillförande av bilaga PV som underbilaga till 
MKB:n, ges platsvalet en ännu tydligare koppling till miljökonsekvensbeskrivningen. 

3.2 Bilaga MV – Metodval – utvärdering av strategier och system för 
att ta hand om använt kärnbränsle

Ansökansbilaga MV – Metodval – utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt 
kärnbränsle har kompletterats med bilagorna K:11– K:13 (se tabell 2-3) samt med information i 
bilagorna K:2 och K:3. Innehållet i bilagorna K:11–K:13 framgår av tabell 3-3.

Tabell 3-3. Bilagor som tillförts ansökansbilaga MV – Metodval.

Dokument Anmärkning

Bilaga K:11 SKB:s jämförande bedömning av andra 
studerade metoder än den valda metoden, 
KBS-3.
SKBdoc 1440497 ver 1.0.

En uppdaterad överblick över andra 
slutförvarsmetoder med referenser till 
nyframtagna rapporter, bland annat en 
uppdaterad beskrivning av djupa borrhål och 
de senaste årens utveckling.

Bilaga K:12 SKB P-14-20
Uppdatering av rapporten Principer, strategier 
och system för slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle.

En bild av det aktuella kunskapsläget och 
ersätter rapporten SKB R-10-12, som 
tidigare var referens till bilaga MV.

Bilaga K:13 SKB P-14-21
Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan 
KBS-3-metoden och deponering i djupa 
borrhål för slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle.

En bild av det aktuella kunskapsläget och 
ersätter rapporten SKB R-10-13, som 
tidigare var referens till bilaga MV.

3.2.1 Sammanfattning av tillförda bilagor till bilaga MV

Bilagorna K:11–K:13 innehåller en översiktlig och samlad redogörelse för det aktuella kunskapsläget 
kring andra slutförvarsmetoder. Redovisningen av andra metoder ger bland annat en uppdaterad 
beskrivning av konceptet för deponering i djupa borrhål, där de senaste årens utveckling beaktas. Den 
nytillförda informationen har inte påverkat SKB:s tidigare ställningstagande till konceptet djupa 
borrhål. Konceptet finns inte tillgängligt som en valbar metod och är dessutom förknippat med 
grundläggande osäkerheter i förhållande till KBS-3.
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4 Justeringar och rättelser i MKB:n
Vissa remissinstanser har påtalat felaktigheter i MKB:n eller ställt frågor kring formuleringar i MKB:n 
som uppmärksammat SKB på felaktigheter. Tabell 4-1 redovisar justeringar och rättelser i MKB:n.

Tabell 4-1. Justeringar och rättelser i MKB:n.

Rättelsen/justeringen behandlar Rättning/justering med Frågenummer i K:3

Hantering av lakvatten och beskrivning 
av konsekvenserna

Beskrivningen av hanteringen av lakvatten 
i avsnitt 10.1.2, Verksamhetsbeskrivning 
och 10.1.3, Påverkan ersätts med 
föreslagen hantering i bilaga K:4.
Beskrivningen av konsekvenserna i avsnitt 
10.1.4, Effekter och konsekvenser ersätts 
med beskrivningen i bilaga K:5.

4.11

Riksintresset för rörligt friluftsliv i 
Forsmark

I MKB:n anges felaktigt att Forsmark 
berörs av riksintresset för rörligt friluftsliv.

Rättelse ges i avsnitt 4.1 i detta dokument.

6.13

Utsläpp av radioaktiva ämnen från 
Clab, dos till kritisk grupp

Dosberäkningarna i Clink PSAR, kapitel 5
och MKB:n avsnitt 8.1.4.3, Boendemiljö 
och hälsa, underrubrik Utsläpp av 
radioaktiva ämnen är korrekta, men i texten 
ska det anges att det är åldersgruppen 12–
17 åringar som är den kritiska gruppen
(och inte 7–12 åringar som anges nu).

Rättelse är införd i K:3 som svar på fråga 
15.18.

8.11 och 15.18

Neutronstrålning Sista meningen på sidan 35 i avsnitt 3.4 
(Radioaktivitet och strålning) i MKB:n är 
felaktig i sitt sammanhang (”Den når dock 
inte utanför reaktorinneslutningen och 
upphör praktiskt taget helt när 
kärnklyvningen avbryts.”). Den ska ersättas 
med följande: ”Neutronstrålningen stoppas 
av någon meter vatten eller annat material 
som innehåller mycket väte, till exempel 
plast som polyeten, medan tyngre ämnen 
som exempelvis järn eller bly har en dålig 
skärmningseffekt. Neutronstrålning finns 
naturligt på samma sätt som alfa-, beta-
och gammastrålning. I det använda 
kärnbränslet finns det ämnen, transuraner, 
som avger neutroner vid sönderfall. Denna 
neutronstrålning beaktas vid design och 
konstruktion av anläggningen på samma 
sätt som annan strålning.”

Rättelse är införd i K:3 som svar på fråga 
15.19.

15.19
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4.1 Rättelse avseende riksintresset rörligt friluftsliv i Forsmark

I avsnitt 7.1.2 i MKB:n har SKB felaktigt angett att Forsmarks området berörs av riksintresset rörligt 
friluftsliv. Detta påverkar även SKB:s tidigare konsekvensbedömningar, se avsnitt 10.1.4.2 samt 
12.1.5.1.

Uppdatering av figurer och text ska göras enligt nedanstående, i övrigt kvarstår beskrivningar och 
bedömningar av konsekvenser för friluftslivet. 

Avsnitt 7.1.2

Figur 7-5 ersätts med nedanstående: 

Den ändring som gjorts i figuren är att texten om riksintressen för rörligt friluftsliv har tagits bort.

I avsnitt 7.1.2 stryks följande mening på raderna 6–7: 
”Forsmark och dess omgivningar är också av riksintresse för rörligt friluftsliv.” 
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Avsnitt 10.1.4.2

Figur 10-34 ersätts med nedanstående:

Den ändring som gjorts i figuren är att området som markerats som riksintressen för rörligt friluftsliv 
har tagits bort.

I avsnitt 10.1.4.2, Driftskede stryks följande text på raderna 8–10: 
”Området runt slutförvarsanläggningen ingår i riksintresseområde för rörligt friluftsliv enligt 
miljöbalken 4 kap 2 och 4§§ men är samtidigt detaljplanelagt för industri.”
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Avsnitt 12.1.5.1

I avsnitt 12.1.5.1, Forsmark stryks följande text på raderna 5–13:
”Riksintresset för rörligt friluftsliv kan komma att påverkas av buller och av att mark tas i anspråk. 
Ianspråktagandet av mark är med undantag av en ventilationsstation i princip begränsat till områden 
inom eller i anslutning till befintligt detaljplanelagt industriområde (se avsnitt 7.1.1.2). Den planerade 
slutförvarsanläggningen medför att ett något större område än i dag kommer att påverkas av 
bullernivåer över 35 dBA (se avsnitt 10.1.4.2 och figur 10-34). Merparten av det tillkommande 
området som påverkas av buller över 35 dBA ligger öster om kärnkraftverket, är svårtillgängligt och 
har lågt värde för rekreation och friluftsliv. Det tillkommande bullret uppkommer under en begränsad 
tid och den planerade verksamheten bedöms därför endast medföra en marginell påverkan, som inte 
påtagligt skadar riksintresset för rörligt friluftsliv i Forsmark.”
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Bilaga 1

Ämnesvis sortering av kompletterande information i bilaga 
K:2 och K:3 samt övrig ansökansdokumentation

Syftet med bilaga 1 är att visa inom vilka ämnesområden SKB har tillfört information i komplettering 
I och vilka önskemål som föranlett kompletteringen.

Tabell B 1-2 utgår från innehållsförteckningen i version 1.0 av bilaga K:2, Ämnesvisa svar på 
kompletteringeringsönskemålen. Svaren i bilaga K:3, Frågor och svar per remissinstan (ver 1.0) har 
sorterats in under relevanta rubriker. Vid behov har nya underrubriker lagts till, vilket markerats med 
streck i kolumnen Avsnitt i K:2.

Första siffran i frågenumren i bilaga K:3 anger vilken remissinstans som ställt frågan, enligt tabell B 
1-1.

Tabell B 1-1. Frågenummer för remissinstanserna i bilaga K:3.

Frågenummer i K:3 Remissinstans

1.x Torbjörn Åkermark 

2.x Trafikverket 

3.x Naturskyddsföreningen Kalmar län 

4.x Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

5.x Oskarshamns kommun – Samhällsbyggnadsnämnden

6.x Östhammars kommun – Samhällsbyggnadsnämnden 

7.x Östhammars kommun – Kommunstyrelsen 

8.x Oskarshamns kommun – Kommunfullmäktige och kommunstyrelse

9.x Länsstyrelsen i Uppsala län 

10.x Länsstyrelsen i Kalmar län

11.x Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas

12x Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss 

13.x Naturvårdsverket

14.x Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

15.x Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM 

16.x Kärnavfallsrådet

17.x Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, SERO

18.x Sveriges geologiska undersökning, SGU
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Öppen 1.0 Godkänt 20 (25)

Svensk Kärnbränslehantering AB

Tabell B 1-2. Ämnesområden för kompletteringar i komplettering I. Frågor som besvaras 
i bilaga K:3 eller med hänvisning till bilaga K:2.

Avsnitt i 
K:2

Ämnesområde Underrubrik i K:2 Frågenummer i K:3

1 Ansökans omfattning

Övergripande 7.11, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 
12.1, 14.3, 14.7, 14.33, 
14.38, 14.41, 14.64, 15.12, 
15.19, 16.1. 16.2, 16.3, 
16.4, 16.7, 16.8, 16.27, 
17.13, 18.2

1.1 Mängden bränsle 5.6, 7.3, 7.4, 15.13, 16.30

1.2 Kapacitet för mellanlagring

1.3 Transporter 3.5

– Befintliga tillstånd 5.4

– Tidsplan för drift och rivning av 
kärnkraftverken

5.5

– FMH-koder som ansökan omfattar 5.7

– Ändamålet med verksamheten 7.38

– Kapselfabriken 13.1, 15.10

– Uttag av bergmassor från piren 13.1

2 Lokalisering

Övergripande 7.28

2.1 Lokalisering av slutförvaret 3.2, 6.15, 7.29, 7.34, 
11.14, 11.15, 12.7, 12.8, 
12.9, 14.34, 14.38, 14.42, 
14.43, 15.6, 16.15, 17.7, 
17.9

2.2 Mineralförekomster i 
Forsmarksområdet

7.30, 7.31, 7.32, 12.8, 
14.48, 16.51

2.3 Lokalisering av Clink 15.7, 17.9

2.4 Placering av slutförvaret och Clink 
nära kärnkraftverk

3.2, 3.3, 11.19, 14.47, 
16.13, 17.1, 17.5, 17.6, 
17.7, 17.10

2.5 Läckströmmar 3.2, 14.23, 14.45, 14.46, 

3 Systemets utformning

Övergripande 16.72

3.1 Motivering av utformningen för att 
säkerställa strålsäkerheten (BAT)

11.11, 12.4, 12.14, 15.5

3.2 Sjötransporter av bergmassor och 
bentonit

6.6, 6.7, 7.57, 12.20, 
14.62, 14.63

3.3 Gemensamma system med OKG och 
FKA

5.19, 8.3, 8.11

3.4 Återtag 7.10, 14.6, 16.32

3.5 Hantering av MOX-bränsle 7.5

3.6 Egenskaper hos det sista bränslet 
som tas ur reaktorerna

7.6

– Deponering parallellt med 
utbyggnad

7.18, 16.63, 16.71
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Avsnitt i 
K:2

Ämnesområde Underrubrik i K:2 Frågenummer i K:3

– Transport från inkapsling till 
slutförvaring

7.19

– Metodval 7.36

– Val av bentonitleverantör 7.39

– Konsekvenser av elbortfall 7.49

– Vajerfärja mellan Gräsö och 
Öregrund

7.57

– Konsekvenser av leveransstopp 
(bentonit)

9.29

– Radiologiska konsekvenser av 
tappad kapsel

11.9 

4 Nollalternativ

Övergripande 3.4, 5.22, 5.23, 5.25, 7.22, 
8.6, 8.15, 11.24, 12.3,
12.9, 12.18, 14.37, 15.8, 
15.17, 16.5, 16.17, 16.30, 
17.10

5 Miljökonsekvenser

Övergripande 12.19

5.1 Miljökvalitetsnormer för vatten och 
vattenhantering

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.16, 5.18, 6.11, 
13.13, 14.60

5.2 Grundvattenbortledningens 
konsekvenser för naturvärden

Övergripande 7.45, 7.46, 12.8, 12.21. 
13.6, 13.10, 14.55, 18.8, 

5.2.1 Påverkan på sjöar, bäckar och 
våtmarker

4.10, 4.12, 4.13, 13.7, 
16.23, 18.2

5.3 Trafik- och anläggningsbuller Övergripande 5.9, 6.6, 7.55, 7.59, 7.62, 
8.13, 14.62

5.3.1 Lågfrekvent buller

5.3.2 Momentant buller 5.11, 7.52, 7.56

5.3.3 Ekvivalent bullernivå samt 
riktvärden och mål för 
trafikbuller

7.52

5.3.4 Buller vid uppförande och 
drift av Clink

5.12, 8.12

5.3.5 Buller vid uppförande och 
drift av slutförvaret

6.5, 6.7, 7.53, 9.20, 9.21, 
12.20, 12.24, 14.62

5.4 Påverkan på rödlistade arter 16.21

5.5 Belysningens påverkan på fåglar 12.23, 14.61

Bullers påverkan fåglar 9.22

5.6 Natura 2000 4.10, 13.7, 14.54

Art- och habitatdirektivet 4.14, 4.15

5.7 Miljöeffekter av tätningsmedel 9.17

5.8 Risk och säkerhet Övergripande 6.9, 6.10, 7.59, 8.13, 9.28

5.8.1 Miljörisker, trafikrisker och 
psykosociala effekter

7.21

5.8.2 Radiologiska risker –
störningar och händelser

7.17, 15.9, 15.20, 16.13, 
16.14, 16.67
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Avsnitt i 
K:2

Ämnesområde Underrubrik i K:2 Frågenummer i K:3

– Beredskap under 
uppförandefasen

9.33

5.9 Sjötransporter av använt 
kärnbränsle och kärnavfall

3.5, 4.9, 7.7, 7.58, 17.4

– Energiåtgång 5.1, 5.15, 9.25, 9.26

– Koppling till miljömål 5.14, 18.5

– Lokala miljömål Östhammar 7.20

– Hantering av kemikalier, avfall och 
farligt avfall (uppförande och drift)

5.16, 7.16g, 9.24

– Avfallshantering Clink 5.20

– Platsens tillgänglighet 6.13

– Lakvattenhantering 7.16f, 7.16h, 7.16i, 7.63

– Kumulativa effekter 7.23

– Föroreningar i bergmassorna från 
piren

7.37

– Dagvattenhantering 5.3, 8.10

– Utbyte mellan ytvatten och 
grundvatten

7.51a

– Scenario för framtida 
dricksvattenbehov vid radiologisk 
kontamination

7.51b

– Hantering av bergmassor 7.64, 13.12

– Dagvatten, släckvatten, 
avloppsvatten

8.9

– Länsvattenhantering 9.10

– Drickvattenförsörjning 9.15

– Infiltrationsvattenförsörjning 18.3

– Utfyllnad– vatten- och slamflöden 
från gölarna till kringliggande 
vattenområden

9.16

– Utfyllnad – påverkan på grodor 9.1, 13.10, 14.57

– Utsläpp till luft (persontrafik) 9.19

– Utbredning av vibrationer 9.23

– Konsekvenser av icke identifierade 
händelser

11.21

– Clab - dos till kritisk grupp 15.18

Riksintressen

Övergripande 14.53

– Riksintresset hamnar 2.1

6 Skötselplan och kompensationsåtgärder

Övergripande 7.16e, 9.1, 12.22, 13.10, 
13.11, 14.56, 14.57

6.1 Skötselplan 6.14

6.2 Skadeförebyggande åtgärder, 
skyddsåtgärder och 
kompensatoriska åtgärder

18.4
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Avsnitt i 
K:2

Ämnesområde Underrubrik i K:2 Frågenummer i K:3

7 Kontroller för slutförvarssystemet

Övergripande 5.20, 5.26, 7.14, 7.18, 
7.60, 8.14, 12.13, 13.5, 
15.14, 16.36, 16.38, 16.39, 
16.40, 16.41, 16.48, 16.49, 
16.50, 16.68

7.1 Kontroller inom miljöområdet 4.16, 16.39

7.2 Övervakning av inverkan av 
störningar på slutförvarsplatsen –
monitering

11.23, 16.37, 16.41

7.3 Kvalitetsledningssystemen för 
produktionen av KBS-3-systemet

11.22, 11.23, 15.14, 16.33, 
16.37, 16.41

7.4 Kärnämneskontroll/Safeguards 14.50

8 Informationsbevarande

Övergripande 7.8, 7.9, 14.49, 14.50, 
14.51, 16.10

9 Samråd

Övergripande 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 
11.1, 11.2, 11.8, 15.16,
16.24

10 Frågor som rör sådant som inte ingår i sökt verksamhet

10.1 Framtida energisystem, ny kärnkraft 14.33, 16.31

10.2 Återvinning av uran och plutonium i 
det använda kärnbränslet

5.27, 9.27, 15.2, 16.29, 
16.31, 17.13

10.3 Andra metoder för slutförvaring 15.1, 16.27 

10.3.1 Andra metoder för slutförvaring Djupa borrhål 1.1, 11.12, 12.15, 14.6, 
14.27, 14.31, 14.32, 14.35, 
14.36, 15.3, 15.4, 16.28, 
17.11

10.4 Andra metoder för mellanlagring 11.12, 11.13, 12.13, 17.5, 
17.11, 17.14

10.5 Finansiering och ansvar (efter 
förslutning)

7.61, 12.3, 14.1, 14.4, 
16.6, 16.9

10.5.1 Finansiering och ansvar (efter 
förslutning)

Finansiering 13.14

– Andra länders avfall 14.5

Många av remissinstansernas frågor berörde säkerheten efter förslutning, men det fanns inga 
sammanhängande stora ämnesområden som föranledde fördjupade texter i K:2 (ver 1.0), utan frågorna 
besvarades direkt i bilaga K:3. Tabell B 1-3 återger de ämnesområdena som togs upp och 
frågenummer i K:3.
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Tabell B 1-3. Ämnesområden för kompletteringar i komplettering I. Frågor om säkerhet 
efter förslutning.

Ämnesområde Frågenummer i K:3

Vattenmättnad av buffert 9.32, 11.16, 14.8, 16.42, 16.57, 16.61, 16.64, 16.65, 
16.66

Scenarieval 11.3, 14.24, 14.29, 16.25, 16.26, 16.47

Respektavstånd 11.4

Glaciationsscenario 11.5

Metasgastektonik 11.6

Hydrologiscenariot 11.7

Kärnbränslet egenskaper (ofarligt efter 100 000 år) 11.10, 14.30, 15.11

Tektoniska linsens egenskaper 11.17, 14.44, 16.25, 16.26, 16.43, 16.44, 16.46, 18.10

Konsekvenser av radioaktiva utsläpp 11.18

Konsekvenser av icke identifierade händelser 11.21

Utspädning är ingen säkerhetsprincip 12.6

Barriärernas långsiktiga funktion 12.10, 12.11, 12.12, 14.8, 14.19, 14.20, 14.39, 16.37, 
16.41, 16.47, 16.58, 16.60, 16.63, 16.64

Biosfärsscenario 12.16

Kopparkorrosion 14.12, 14.13, 14.15

Koppling försök och långsiktig säkerhet 14.15, 14.16

Påverkan av istider 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.40

Påverkan av jordskalv 14.40, 17.7, 18.11, 18.12, 18.15

Framtida mänskliga intrång 14.49

Kunskap om berggrundet 18.13, 18.14, 18.17

Flera av remissinstansernas frågor berörde övergripande frågeställningar som behandlades i 
kompletteringsyttrande I. Tabell B 1-4 återger var i yttrandet dessa frågeställningar behandlas och 
frågenummer i K:3.

Tabell B 1-4. Ämnesområden för kompletteringar i komplettering I. Frågeställningar som 
behandlas i kompletteringsyttrande I.

Ämnesområde Avsnitt i yttrandet Frågenummer i K:3

Utgångspunkter för prövningen 2 7.13

Föremålet för prövning 2.1 15.3

En parallell och delvis överlappande prövning 2.2 7.1, 7.18, 7.48, 8.1, 8.7, 10.1, 11.21, 
12.2, 12.5, 12.10, 14.2, 14.33, 16.3, 
16.7, 16.8, 16.35, 16.45

Reservationsvis yrkande om Natura 2000-tillstånd 3.2 13.7

MKB:n som beslutsunderlag 4.4 7.17, 15.1, 15.3, 15.14, 15.15, 16.11, 
16.12, 16.15, 16.16, 16.19

MKB:ns avgränsning till den sökta verksamheten 4.4.1 15.10, 15.11

Konsekvensbedömning av "mycket osannolika 
händelser"

4.4.2 15.9, 15.12

Remissinstansernas frågor rörde även övergripande frågeställningar som behandlades i annan 
ansökansdokumentation. Tabell B 1-5 visar frågenummer i bilaga K:3 och i vilket dokument frågan 
behandlas och frågenummer i K:3.
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Tabell B 1-5. Frågor i bilaga K:3, vars svar ges i annan ansökansdokumentation.

Frågenummer i K:3 Dokument

3.1, 4.1, 4.16, 5.1, 5.2, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 
5.15, 5.17, 5.26, 6.5, 6.7, 7.12, 7.14, 7.15, 
7.16a, 7.16b, 7.16g, 7.54, 7.56, 8.5, 8.7, 8.8, 
8.10, 8.14, 9.20, 9.21, 10.1, 12.24, 13.4, 14.62 

Bilaga K:1, Förslag till villkor
SKBdoc 1372719 ver 1.0

4.6, 4.7, 4.8, 4.11, 4.16, 6.10, 6.11, 7.16f, 7.16i, 
7.47, 7.48, 7.50, 9.6, 9.7, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 
9.16, 9.18, 14.58, 14.59

Bilaga K:4, Komplettering avseende vattenhantering 
och vattenverksamhet vid ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark
SKBdoc 1374077, ver 1.0

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.15, 4.16, 5.18, 
6.10, 7.50, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.10, 9,18, 
13.13, 14.60

Bilaga K:5, Konsekvensbedömning för vattenmiljöer –
Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle
SKBdoc 1386598 ver 1.0

7.45, 13.8 Bilaga K.6, Vattenverksamhet i Forsmark. Ekologisk 
fältinventering och naturvärdesklassificering samt 
beskrivning av skogsproduktionsmark
SKB R-10-16

7.45, 13.8, 14.53 Bilaga K:7, Bortledande av grundvatten från 
slutförvarsanläggningen i Forsmark. Beskrivning av 
konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion
SKB R-10-17 

5.26,7.16i, 7.16j Ansökansbilaga KP – Förslag till kontrollprogram för 
yttre miljö
SKBdoc 1200959, ver 2.0
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Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 2 Förläggningsplats

Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar

Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift

Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning

Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen

Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning

Kapitel 8 Säkerhetsanalys

Bilaga PV
Platsval – lokalisering av slutförvaret
för använt kärnbränsle

Samrådsredogörelse

Metodik för
miljökonsekvensbedömning

Vattenverksamhet
Laxemar-Simpevarp

Vattenverksamhet i Forsmark I 
Bortledande av grundvatten

Vattenverksamhet i Forsmark II
Verksamheter ovan mark

Avstämning mot miljömål

Bilaga K:4 
Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet

Bilaga K:5 
Konsekvensbedömning för vattenmiljöer – Mellanlagring, inkapsling 
och slutförvaring av använt kärnbränsle.

Bilaga K:14 
Berg- och bentonittransporter – Kärnbränsleförvaret i Forsmark

Bilaga K:15 
Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark 

Bilaga K:16
Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne
i Forsmark 2012

Bilaga K:17 
Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden i Forsmark

Bilaga K:18 
Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark

Bilaga SR-Drift
Säkerhetsredovisning
för drift av slutförvars-
anläggningen

Bilaga SR
Säkerhetsredovisning
för slutförvaring av
använt kärnbränsle

Bilaga TB
Teknisk beskrivning

Bilaga KP
Förslag till kontrollprogram för yttre miljö

Bilaga RS
Rådighet och sakägarförteckning

Bilaga AH
Verksamheten och de
allmänna hänsynsreglerna

Bilaga MKB 
Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga MV
Metodval – utvärdering av 
strategier och system för att 
ta hand om använt kärnbränsleTo
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Bilaga SR-Site
Redovisning av säkerhet
efter förslutning av
slutförvaret

Kapitel 1 Introduktion

Kapitel 2 Förläggningsplats

Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar

Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift

Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning

Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen

Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning

Kapitel 8 Säkerhetsanalys

Bilaga F
Preliminär säkerhets-
redovisning Clink

Bilaga K:6
Vattenverksamhet i Forsmark

Bilaga K:7
Bortledande av grundvatten
från slutförvarsanläggningen
i Forsmark

Kompletteringsyttrande I
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Sammanfattning

De ansökningar, enligt miljöbalken och kärntekniklagen, som SKB lämnade in i mars 2011 bygger på 
tre förutsättningar av grundläggande natur:

 Det använda bränslet ska direktdeponeras utan annan behandling än inkapsling
 Slutförvaringen ska ske enligt den så kallade KBS-3-metoden
 Slutförvaringen ska ske på den plats som undersökts i Forsmark

I ansökningshandlingarna redovisar SKB bakgrunden till och skälen för denna inriktning av SKB:s 
ansökningar. Vissa remissinstanser har framfört kompletteringsönskemål vad gäller underlaget kring 
ovanstående förutsättningar. I kompletteringsyttrandena i april 2013 och november 2013 har SKB 
besvarat dessa önskemål och understrukit som sin uppfattning att prövningen bör fokuseras på den 
sökta verksamheten och dess miljöpåverkan. Vidare har SKB i yttrandet den 18 november 2013 åtagit 
sig att ge in kompletterande underlag i form av en uppdatering av rapporterna Principer, strategier och
system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB 2014a1) och Jämförelse mellan 
KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle
(SKB 2014b2).

Avsikten med denna PM3, som bygger på de ovan nämnda rapporterna, är att ge en samlad överblick 
av SKB:s underlag och skäl för att, vid jämförelse med andra metoder, välja den metod som ansökan 
avser. Fokus ligger på de kompletteringsönskemål som Strålsäkerhetsmyndigheten framställt dels i 
sina remissyttranden till mark- och miljödomstolen dels i kontakter med SKB. SKB:s syn på och 
avvägning mellan olika principer för metodvalet redovisas också i denna PM. 

Vad gäller möjligheterna till upparbetning och återcykling av klyvbara ämnen i det använda bränslet 
framgår av redovisningen att det finns industriellt utvecklad teknik i andra länder. En rad 
förutsättningar av såväl teknisk som politisk natur skulle behöva uppfyllas för att, som allra tidigast 
från 2020, kunna ställa om det svenska kärnkraftsprogrammet till upparbetning/återcykling. Det skulle 
som mest kunna spara cirka 20 procent av uranbehovet. Kärnavfallshanteringen skulle bli mer 
komplex och kostnaderna ökar väsentligt. SKB bedömer att osäkerheterna i ett sådant scenario är så 
stora att det är orealistiskt att förverkliga. 

Den princip som i första hand styr valet av metod för slutförvaringen är kravet på säkerhet på kort och 
lång sikt. Koncept för byggda förvar, såsom KBS-3, har efter flera decenniers utvecklingsarbete, enligt 
SKB nått en sådan mognad (tekniskt och vetenskapligt) att det går att visa att säkerhetskraven 
uppfylls. Detta är i dag inte möjligt för konceptet för deponering i djupa borrhål, som är det som 
framför allt tas upp i remissyttrandena. SKB bedömer att det skulle krävas flera decenniers fokuserat 
utvecklingsarbete för att nå erforderlig kunskapsnivå för en ansökan byggd på konceptet djupa borrhål. 
Även efter en sådan insats kvarstår troligen grundläggande svagheter i konceptet bland annat vad 
gäller uppfyllande av flerbarriärprincipen och kraven på säkerhet, kvalitetskontroll och återtagbarhet 
under hantering och deponering. Mot denna bakgrund har SKB fattat beslutet att välja ett slutförvar 
som baseras på KBS-3-metoden.

                                                     
1 Utgör bilaga K:12 i SKB:s komplettering II till MMD, september 2014.
2

Utgör bilaga K:13 i SKB:s komplettering II till MMD, september 2014.
3

Utgör bilaga K:11 i SKB:s komplettering II till MMD, september 2014.
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1 Inledning
I samband med prövningen av SKB:s tillståndsansökan enligt miljöbalken har flera remissinstanser 
framfört kompletteringsönskemål rörande olika delar i redovisningen av metodvalet. I yttranden till 
mark- och miljödomstolen (MMD) den 2 april 2013 och den 18 november 2013 har SKB tagit 
ställning till dessa önskemål och dessutom lämnat en del ytterligare information och underlag. I 
yttrandet den 18 november 2013 med bilaga K:9 har SKB åtagit sig att i en kommande komplettering 
... redovisa en jämförande bedömning av konceptet djupa borrhål och den sökta metoden KBS-3. SKB 
anger också att eftersom teknik och geovetenskapligt underlag för konceptet djupa borrhål inte finns 
tillgängligt annat än i mycket begränsad omfattning kommer detaljeringsgraden i en jämförelse att 
anpassas till detta. Vidare har SKB åtagit sig att i kompletteringen ta upp möjligheterna att utifrån ett 
hushållningsperspektiv återanvända det använda kärnbränslet i framtida kärnreaktorer samt att den 
ska ge SKB:s syn på avvägningen mellan olika principer för metodvalet. Föreliggande PM, som 
baseras på uppdateringen av rapporterna Principer, strategier och system för slutligt omhändertagande 
av använt kärnbränsle (SKB 2014a) och Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa 
borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle (SKB 2014b), utgör den utlovade 
kompletteringen. Dessutom behandlar denna PM och de ovan nämnda rapporterna frågeställningar 
som framförts av SSM i kontakter med SKB. En avsikt med denna PM är därmed att ge en samlad 
överblick av SKB:s underlag och skäl för att, vid jämförelse med andra metoder, välja den metod som 
ansökan avser. Redovisningen bygger i huvudsak på det som finns med i ansökansmaterialet med nu 
gjorda uppdateringar samt en del rapporter som publicerats därefter. Fokus ligger på de frågor kring 
metodvalet som tagits upp i remissyttrandena till mark- och miljödomstolen.

1.1 SKB:s redovisning 

I den ansökan enligt miljöbalken som SKB lämnade in den 16 mars 2011 redovisas bakgrunden till 
och skälen för SKB:s val av KBS-3-metoden för slutförvaring av det använda kärnbränslet från det 
svenska kärnkraftsprogrammet. Redovisningen finns dels i toppdokumentet, dels i bilaga MV,
Metodval – utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle. Bilaga MKB –
Miljökonsekvensbeskrivning innehåller också en beskrivning av metodvalet med bland annat en 
jämförande redovisning i avsnitt 3.6, Andra metoder. 

Sammanfattningsvis har SKB angett att den metod som väljs måste innebära att kärnbränslet 
slutförvaras så att: 

 människors hälsa och miljön skyddas mot skadlig verkan av joniserande strålning från det 
använda kärnbränslet nu och i framtiden

 olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall förhindras

 detta sker inom Sverige och med berörda kommuners medgivande

 slutförvarets säkerhet efter förslutning baseras på ett system av passiva barriärer och 
utformas så att det förblir säkert även utan underhåll eller övervakning 

 slutförvaret etableras av de generationer som dragit nytta av den svenska kärnkraften.

Dessa utgångspunkter och krav baseras på svensk lagstiftning (särskilt miljöbalken, kärntekniklagen 
och strålskyddslagen) och internationella överenskommelser. Av redovisningarna i ansökan framgår 
bland annat att det är olika varianter av slutförvar av typen byggda förvar på 500–1 000 meters djup 
som finns så långt utvecklade att de kan göras till föremål för tillståndsprövning och kan uppfylla alla 
kraven. Detta är fallet också i ett internationellt perspektiv. I Sverige och Finland har ansökningar för 
KBS-3 i kristallint berg lämnats till myndigheterna och i Frankrike utarbetas en ansökan för ett byggt 
förvar i en lerformation, samtliga på ett djup av ungefär 500 meter. I ett antal andra länder drivs också 
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projekt för lokalisering av slutförvar och i samtliga fall rör det sig om byggda förvar, se vidare 
bilaga 1.

De principer, strategier och system för omhändertagande av använt kärnbränsle som SKB har bedömt i 
ansökan framgår av figur 1-1. Inom ramen för det program för forskning och utveckling (Fud –
programmet) som krävs enligt kärntekniklagen följer SKB utvecklingen framför allt när det gäller 
”upparbetning med separation/transmutation” samt ”deponering i djupa borrhål”. Det är också dessa 
alternativ som främst tas upp av remissorganen och som behandlas i denna PM.

Figur 1-1. Principer, strategier och system för omhändertagande av använt kärnbränsle 

1.2 Remissorganens synpunkter och ytterligare önskemål om 
komplettering

Remissorganen har framfört kompletteringsönskemål till MMD i två omgångar, dels under 2012 med 
ansökan som underlag, dels som svar på SKB:s kompletteringsinlaga till MMD den 2 april 2013. 
Frågor och önskemål om kompletteringar framgår av respektive remissinlaga och SKB:s bemötanden
finns i bilagorna K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen (SKBdoc 1382754), K:3 Frågor 
och svar per remissinstans (SKBdoc 1356032) och K:9 SKB:s inställning till önskemål om ytterligare 
kompletteringar (SKBdoc 1406922). SKB har uppfattat att de ytterligare kompletteringsönskemål som 
förs fram framförallt gäller:
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 En mera ingående motivering av valet av direktdeponering av det använda bränslet i 
jämförelse med återvinning av en del av energiinnehållet genom upparbetning och 
återföring av därvid återvunnet uran och plutonium till reaktorerna i så kallat MOX-
bränsle.

 En mera ingående redovisning av vilka möjligheter som teknikutvecklingen kan komma 
att erbjuda i form av ännu bättre utnyttjande av energiinnehållet i det använda bränslet 
genom återcykling av separerat plutonium i snabba reaktorer, eventuellt kombinerat med 
separation/transmutation av långlivade aktinider.

 En mera grundlig och uppdaterad redovisning av konceptet för deponering i djupa borrhål 
och en mera ingående jämförelse mellan detta koncept och den valda KBS-3-metoden.

Vidare efterfrågas av några remissinstanser en fördjupad redovisning av SKB:s syn på den inbördes 
vikten av olika, och potentiellt motstridande, krav och utgångspunkter för metodvalet inklusive 
tillämpningen av principer för säkerhet, autonomi, ansvar, hushållning och kretslopp.

Mycket av diskussionen kring kravuppfyllelse handlar om bedömningar av hur väl, med vilka 
marginaler och med vilken tillförlitlighet, kraven kan bedömas vara uppfyllda. Så är i synnerhet fallet 
för den långsiktiga säkerheten efter förslutning. Av den anledningen har Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) i sitt ”Delyttrande till Mark- och miljödomstolen (2013-09-30 Doknr SSM2013-
31169/SSM2013-4183) angående inkomna kompletteringar” också tagit upp vikten av att tillämpa 
strålskyddsoptimering och BAT (Best Available Technology eller Bästa möjliga teknik) vid val av 
metod för slutförvaringen.

Myndigheten framhåller att:

En särskild faktor vid prövning av slutförvarsansökan är säkerhetsanalysens extrema tidsperspektiv
(100 000-tals år). En sådan tidshorisont medför stora osäkerheter i vilka faktorer som kan påverka 
slutförvarets framtida utveckling och i förlängningen skyddet av människors hälsa och miljön. 
Eftersom osäkerheter i samband med utvärderingen av dos/risk ökar med tiden har myndigheten 
angett att SKB ska tillämpa strålskyddsoptimering och BAT. Kravet på BAT innebär att plats och 
metod bör väljas för att förhindra, begränsa och fördröja utsläpp från både tekniska och geologiska 
barriärer så långt som är rimligt möjligt. BAT innebär också krav att begränsa sannolikheten för, och 
konsekvenserna av till exempel oavsiktligt intrång. Det är inte tillräckligt att enbart basera metodvalet 
på uppfyllelse av kriteriet för dos/risk.

Innebörden av detta är att metodvalet, enligt SSM, behöver prövas ur två aspekter, dels med avseende 
på kravuppfyllelse vad gäller gränserna för stråldoser och framtida risker för människor och miljö dels 
med avseende på en jämförelse med andra metoders prestanda ”för att förhindra, begränsa och 
fördröja utsläpp från både tekniska och geologiska barriärer så långt som är rimligt möjligt.” Den 
första aspekten handlar om att med hjälp av säkerhetsanalys visa att den valda metoden ger lägre doser 
och risker än föreskrivna gränser. Den andra aspekten innebär en relativ jämförelse av olika metoders 
prestanda för att ”förhindra, begränsa och fördröja utsläpp”. 
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2 SKB:s syn på och värdering av utgångspunkter och 
krav för metodvalet

2.1 Allmänna förutsättningar för metodval

Utgångspunkterna för metodvalet och den uppsättning krav som ska visas vara uppfyllda har delvis 
olika karaktär. Kravet att slutförvaringen ska ske inom Sverige kan visas vara uppfyllt på ett entydigt 
sätt, medan det för krav som har att göra med strålsäkerhet på lång sikt handlar om att genom analyser 
och beräkningar visa att metoden uppfyller kraven, vilket ger ett visst utrymme för tolkningar och 
värdering. En annan aspekt gäller avvägningen mellan att påbörja genomförandet i närtid för att så väl 
som möjligt uppfylla kravet på att den generation som dragit nytta av kärnbränslet etablerar 
slutförvaret eller att avvakta och driva forskningen vidare för att få ännu djupare kunskap inför 
genomförandet. Ytterligare en aspekt kopplar till det faktum att det inte funnits en uppsättning 
färdigutvecklade metoder för slutförvaring att jämföra och välja mellan. Detta har lett till att 
metodvalet måste ske som en integrerad del i olika stadier av programmet för forskning och 
utveckling. Det principiella metodvalet har då gjorts på ett relativt tidigt stadium baserat på 
jämförelser mellan olika tänkbara metoder och deras förutsättningar. Utvecklingen av vald 
metodinriktning har därefter fortsatt med fördjupning av kunskapen och precisering av utformningen 
samtidigt som ny forskning kring de olika metoderna beaktats för att löpande avgöra om resultaten 
föranleder någon ändring i bedömningarna av dessa metoder. 

Ju mer omfattande underlag – vetenskapligt, tekniskt och platsspecifikt – som finns för en viss metod 
desto tillförlitligare bedömningar kan göras. Detta måste beaktas vid en jämförelse mellan metoder 
som är olika långt utvecklade vad gäller till exempel tekniken för ett genomförande eller där tillgången 
av vetenskapligt underlag för säkerhetsanalysen skiljer sig åt på ett markant sätt. Idealt sett, för att få 
så tillförlitliga jämförelseresultat som möjligt, borde de metoder som jämförs dels underbyggas med 
en säkerhetsanalys som visar att de uppfyller de grundläggande kraven vad gäller dos och risk samt 
står på en likartad nivå av tekniskt/vetenskapligt underlag. I praktiken föreligger flera hinder för att 
kunna göra jämförelserna på denna ideala nivå annat än för olika varianter av i grunden samma metod, 
till exempel olika utformningar av ett byggt förvar i en viss typ av geologisk formation. De resurser, 
den tidsåtgång, den platsspecifika inverkan - socialt såväl som fysiskt – och den kostnad som det 
innebär att fullt ut utveckla en slutförvarsmetod är så omfattande att det bara kan motiveras om den 
föredragna metoden, det vill säga KBS-3-metoden, på objektiva grunder kan befaras inte uppfylla de 
föreskrivna kraven eller om redan konceptuella studier av andra slutförvarsmetoder visar att dessa har 
klara fördelar från strålsäkerhetssynpunkt jämfört med den föredragna metoden samt att konceptet 
bedöms ha hög potential för att kunna utvecklas så att det kan genomföras med stor tillförlitlighet. I 
Sverige, liksom i de flesta andra länder, har detta inneburit att en specifik metod för slutförvaring – i 
regel ett byggt geologiskt förvar - har stegvis utvecklats fram till en platsspecifik utformning med 
tillhörande underlag för en tillståndsansökan. Utvecklingen i vårt land har genomförts av SKB under 
SSM:s och Kärnavfallsrådets överinseende med remisshantering och granskning följt av regeringens 
ställningstagande till programmets inriktning och innehåll inom ramen för de krav kärntekniklagen 
ställer på ett allsidigt kärnavfallsprogram. 

2.2 Grundläggande frågeställningar

Den grundläggande frågan vad rör metodvalet som behöver behandlas i ansökan och i 
tillståndsprövningen är

 Uppfyller den valda metoden, KBS-3, de uppställda kraven på säkerhet och miljöskydd?

SKB:s svar på den frågan är att det underlag som redovisas i ansökan visar att så är fallet. Om svaret 
på den frågan skulle bli nej i tillståndsprövningen, är det SKB:s och dess ägares ansvar att återkomma 
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med en ny ansökan, vars närmare innehåll kommer att bero på skälen till avslag. Det kan då komma att 
innebära val att utveckla en annan metod eller modifierad utformning av KBS-3.
Om svaret blir ja – det vill säga KBS-3 bedöms uppfylla de grundläggande kriterierna – så återstår 
(med hänvisning till kravet på BAT) att också bedöma följande fråga 

 Finns det en alternativ metod med bättre strålsäkerhetsrelaterade prestanda än den valda 
metoden?

Enligt SKB är det uppenbart att det saknas någon sådan alternativ metod till KBS-3. Eftersom någon 
alternativ metod inte utvecklats vare sig i Sverige eller i andra länder så bör frågan ovan snarare 
formuleras som

 Finns det någon alternativ metod som redan på konceptstadiet visar på klara 
strålsäkerhetsmässiga fördelar jämfört med KBS-3-metoden och som kan utvecklas till en 
industriellt användbar metod?

Så som SKB redovisat i ansökan och som ytterligare utvecklas nedan finns det inte heller anledning att 
besvara denna fråga jakande.

2.3 Tillämpning av säkerhetsprincipen och ansvarsprincipen 

I SKB:s beslutsprocess som resulterat i att förorda att anlägga och driva ett slutförvar enligt KBS-3-
metoden har de ovan nämnda grundläggande frågeställningarna hanterats enligt följande:

 Uppfyllande av kravet på att människors hälsa och miljön skyddas mot skadlig verkan av 
joniserande strålning har högsta prioritet och utgör ett absolut krav. SKB anser att det 
genom säkerhetsanalyser och det övriga underlag som ingår i tillståndsansökan framgår att 
kravet är uppfyllt för KBS-3-metoden på den valda platsen i Forsmark. 

 Ansvarsprincipen, som innebär att slutförvaret ska etableras av de generationer som dragit 
nytta av den svenska kärnkraften, väger därpå tungt därför att det finns en risk med att 
avvakta med genomförandet för att utveckla en alternativ metod i ett läge där det finns en 
metod som uppfyller de grundläggande kraven. Risken är att möjligheterna att kunna 
genomföra en säker slutförvaring inte kvarstår över tiden till exempel därför att 
kompetens, resurser, engagemang eller politiska förutsättningar urholkas. Det är därför,
enligt SKB:s uppfattning, endast i ett läge där a) den föredragna KBS-3-metoden visar sig 
vara förenad med strålskyddsmässiga tillkortakommanden eller b) en alternativ metod 
redan på konceptstadiet visar på klara strålsäkerhetsmässiga fördelar jämfört med KBS-3-
metoden och att detta koncept med säkerhet kan utvecklas till en industriellt användbar 
metod som det kan vara motiverat att inte tillämpa ansvarsprincipen.

2.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen

I 2 Kap 5§ miljöbalken anges att Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla 
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand 
skall förnybara energikällor användas.

Flera remissinstanser tar upp dessa principer och vill att SKB ger sin syn på hur denna kretslopps-och 
hushållningsprincip hanteras i samband med metodvalet. SKB menar att principen behöver beaktas ur 
två aspekter. Den ena är ur ”konventionellt” projektperspektiv, det vill säga att de stora 
anläggningsprojekten i sin detaljutformning vad gäller materialval, energilösningar, metoder för 
berguttag mm planeras och genomförs i enlighet med kretslopps- och hushållningsprincipen. Detta 
redovisas också i ansökningshandlingarna och kommer att kontrolleras och följas upp vid ett 
genomförande. Den andra aspekten gäller synen på själva det använda bränslet som ett avfall eller som 
en energiresurs som, enligt hushållningsprincipen, borde återanvändas. Den aspekten aktualiserar 
grundläggande frågor inte bara kring slutförvaringsmetod utan också vad gäller Sveriges 

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

44
04

97
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1440497  -  SKB:s jämförande bedömningar av 
andra studerade metoder än den valda metoden, 
KBS-3

Öppen  1.0  Godkänt 9 (24)

Svensk Kärnbränslehantering AB

energiförsörjning nu och i framtiden. I den frågan är SKB:s grundinställning att beslut om att återcykla 
eller inte återcykla kvarvarande energiråvara (uran/plutonium) i det använda bränslet är ett beslut som 
hör hemma inom ramen för hur svensk energipolitik utformas. Historiskt har det, sedan början av 
1980-talet, inneburit att avstå från återcykling. Skälen har varit såväl politiska som 
tekniskt/ekonomiska. Att utifrån strikt tillämpning av hushållningsprincipen - vad gäller just val av 
lösning för slutförvaringen - låta detta krav slå igenom så att det inverkar på en betydande del av 
systemet för svensk elförsörjning förefaller orimligt. Det kan dock vara värt att påpeka att en 
slutförvaring enligt KBS-3-metoden trots allt inte innebär att det potentiella energivärde som finns i 
använt kärnbränsle förskingras. Det finns kvar i det använda bränslet och kan i en framtid tas tillvara, 
antingen inom ramen för ett utbyggt kärnkraftsprogram och innan det kommit att deponeras eller 
också senare från ett slutförvar, om än i det fallet till en betydande kostnad och i ett omfattande 
återtagsprojekt. Se vidare avsnitt 5 för en närmare genomgång av hushållningsaspekterna.

2.5 Autonomiprincipen

Ytterligare en aspekt i detta resonemang kring beslut om val av och genomförande av en metod har 
kommit till uttryck i den så kallade KASAM4-principen, eller autonomiprincipen, enligt vilken beslut 
om en viss lösning måste präglas av insikten av att andra lösningar kan bli aktuella i framtiden. Denna 
öppenhet inför en okänd framtid uttrycks i autonomiprincipen på följande sätt: ett slutförvar bör 
utformas så att det dels gör kontroll och åtgärder onödiga, dels inte omöjliggör kontroll och åtgärder. 
Vår generation bör med andra ord inte lägga ansvaret på senare generationer men bör å andra sidan 
inte heller beröva kommande generationer deras möjlighet att ta ansvar.

SKB ser ett värde i att söka uppfylla KASAM-principen vid metodvalet och i sättet att genomföra 
slutförvaringsprojektet så länge det inte komprometterar målet att uppfylla kraven på långsiktig passiv 
säkerhet och på att olovlig befattning med kärnämne och kärnavfall ska förhindras.

                                                     
4 KASAM heter numera Kärnavfallrådet.
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3 Valet av KBS-3-metoden
Den ansökan som lämnades in i mars 2011 redovisar på vilka grunder SKB valt KBS-3-metoden och 
ger en ingående beskrivning av dess platsspecifika utformning i Forsmark med en analys av 
säkerheten och miljöpåverkan. 

3.1 Tekniska/ geologiska aspekter

KBS-3-metoden är en metod för så kallad direktdeponering. Den omfattar två grundläggande 
strategiska val

 Det använda bränslet betraktas som ett avfall och ska slutförvaras, det vill säga det 
upparbetas inte, ej heller demonteras det i sina komponenter utan bränsleknippena kapslas 
in i befintlig form inför slutförvaringen.

 Det inkapslade bränslet ska deponeras för slutförvaring i ett byggt förvar på cirka 500 
meters djup i svensk kristallin berggrund.

De alternativ som framför allt tas upp i kompletteringsönskemålen till miljöbalksansökan rör, som 
framgår av avsnitt 1.2, båda dessa strategiska val. Dels efterfrågas mer ingående motivering av varför 
inte upparbetning av bränslet och återcykling av Uran/Plutonium tillämpas dels efterfrågas mer 
jämförande underlag om metoden djupa borrhål, som innebär deponering på flera kilometers djup i 
borrhål från ytan. En viktig distinktion är att de två strategiska valen är oberoende av varandra. Man 
kan mycket väl välja strategin upparbetning/återcykling för bränslet men hålla fast vid slutförvaring i 
ett byggt förvar enligt KBS-3-modellen, eftersom det även efter upparbetning/återcykling återstår 
högaktivt avfall som kräver långsiktig slutförvaring. Upparbetning/återcykling är således inte ett 
alternativ för slutförvaring utan ett alternativ för hur det använda bränslet ska behandlas och utnyttjas.

3.2 Beslutsläget

Valet av och utvecklingen av KBS-3-metoden för slutligt omhändertagande av det använda 
kärnbränslet från de svenska reaktorerna har sedan 1984 skett inom ramen för det ansvar enligt 
kärntekniklagen som SKB:s ägare åläggs. Det innebär bland annat krav på att vart tredje år redovisa 
ett allsidigt forsknings- och utvecklingsprogram för granskning av SSM och Kärnavfallsrådet (eller 
dess föregångare) och regeringens ställningstagande. En sammanfattning av detta utvecklingsarbete, 
inklusive hur alternativ studerats och värderats och vilka ställningstaganden som myndigheter och 
regeringen gjort, finns i (SKB 2014a), avsnitt 2.3 och en ingående redovisning finns i (SKB 2010). 
Enligt SKB:s uppfattning har detta förfarande utgjort en stor tillgång för utvecklingen av det svenska 
kärnavfallsprogrammet. Det har inneburit insyn för alla parter i SKB:s planer, arbete och resultat och 
det har givit SKB tillgång till kvalificerad utomstående vetenskaplig/teknisk granskning och politisk 
återkoppling på programmets upplägg. Även om regeringen och berörda myndigheter varit noga med 
att understryka att SKB:s metodval kan slutligt godkännas först i samband med en ansökan om att få 
uppföra ett slutförvar så har processen inneburit att SKB:s inriktning på KBS-3-metoden har godtagits 
och vid två specifika tillfällen har explicita regeringsbeslut fattats rörande KBS-3-metoden. 

 I samband med att regeringen i juni 1984 gav tillstånd att starta de två sista reaktorerna 
(Forsmark 3 och Oskarshamn 3) i kärnkraftsprogrammet tog regeringen också ställning till 
det underlag (den så kallade KBS-3-rapporten) rörande möjligheterna till säker 
slutförvaring av det använda bränslet som ingick i reaktorägarnas ansökan. Av 
regeringsbeslutet framgick att regeringen vid en samlad bedömning funnit att metoden i 
sin helhet i allt väsentligt befunnits kunna godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd
även om påpekanden hade gjorts om enskildheter vid granskningen. Vidare påpekade 
regeringen att slutlig ställning i fråga om hanteringsmetod för använt kärnbränsle 
kommer att tas först sedan erfarenheter vunnits och slutsatser kunnat dras från den 
kunskap och förbättrade teknik som svenskt och internationellt utvecklingsarbete ger.
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 I samband med att regeringen i november 2001 tog ställning till SKB:s så kallade Fud-K 
rapport – Samlad redovisning av metod, platsval och program inför 
platsundersökningsskedet – angav regeringen att Utan att föregripa ställningstaganden till 
framtida tillståndsansökningar bedömer regeringen att Svensk kärnbränslehantering AB 
bör använda KBS-3-metoden som planeringsförutsättning för de platsundersökningar som 
nu avses. Bolaget bör även fortsättningsvis bevaka teknikutvecklingen avseende olika 
alternativ för omhändertagande av kärnavfall. (Reg. Beslut 22; 2001-11-01).

Sammanfattningsvis har således SSM eller dess föregångare och regering:

 godkänt KBS-3-rapporten som tillräckligt underlag för att få starta reaktorerna F3 och O3,

 löpande godtagit programmets inriktning på KBS-3-metoden samt 

 angivit denna metod som planeringsförutsättning för platsundersökningarna,

samtidigt som de understrukit att ett slutligt ställningstagande inte kan göras förrän vid prövningen av 
en ansökan om att få uppföra ett slutförvar. De har också i anslutning till besluten begärt att SKB ska 
följa teknikutvecklingen och redovisa utvärderingar av andra metoder, men detta har inte inneburit 
krav på att utveckla någon sådan alternativ metod. Inte heller internationellt eller i andra länder har det 
skett någon egentlig metodutveckling för andra inriktningar än för byggda förvar på 500–1 000 meters 
djup. Vad gäller metodval för slutförvaring står, som tidigare nämnts, således inte valet mellan byggda 
förvar, typ KBS-3 och andra koncept, typ djupa borrhål utan valet gäller om man ska inleda 
tillämpningen av KBS-3 eller om man i stället ska välja att utveckla en annan metod som djupa 
borrhål, varvid framtagandet av ett fullgott underlag för att avgöra om utvecklingen leder till en metod 
som kan uppfylla säkerhetskraven bedöms ta minst ett par decennier.
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4 Metodjämförelser – möjligheter och begränsningar
Eftersom det inte finns några system eller anläggningar i drift för slutförvaring av använt kärnbränsle 
och ej heller någon marknad med utbud av licensierade metoder blir en jämförelse av olika förslag en 
fråga om att jämföra den valda metoden KBS-3, som är utvecklad och genomarbetad fram till färdiga 
ansökningshandlingar med metoder för vilka det mesta av erforderligt utvecklingsarbete återstår innan 
de kan bedömas med samma precision. Detta innebär att jämförelserna kommer att halta på det sättet 
att prestanda för KBS-3 kan bedömas med större säkerhet än för andra metoder.

En rad aspekter behöver beaktas vid en jämförelse av förslag till hur använt kärnbränsle ska hanteras 
och slutförvaras. Förutom tänkt teknisk utformning med en beräknad, uppskattad eller bedömd miljö-
och hälsoeffekt behöver man också beakta de sociala, politiska och ekonomiska förutsättningarna för 
att kunna genomföra ett förslag. Till detta kommer att varje aspekt eller parameter kan vara olika väl 
belyst och underbyggd för olika förslag. Det är också viktigt att den valda metoden ger stabila 
förutsättningar för att anläggningen ska kunna byggas och drivas med uppfyllande av de höga 
strålsäkerhets- och miljömässiga krav som gäller för en verksamhet vid ett slutförvar och för att 
slutförvaret i praktiken ska få de egenskaper som krävs för att uppfylla kraven på långsiktig säkerhet.
Vidare är i regel varje förslag till slutförvaring beroende av stödjande verksamheter och det finns 
därmed inget givet svar på vad som ska betraktas som en del av det tekniska system som ska bedömas 
och jämföras med ett annat. Slutligen kan det också finnas aspekter som har att göra med tänkbara 
följdeffekter av ett förslag eller hur väl det kan passa ihop med alternativ för framtida utveckling, till 
exempel inom energiförsörjningen. Sammantaget innebär allt detta att det är en komplex uppgift att 
göra jämförelserna. Det är därför viktigt att redovisningen anger utgångspunkter och systemgränser 
och tar upp de osäkerheter som kan vara förknippade med förslagen som jämförs. Hur detta har gjorts i 
underlaget till SKB:s ansökan framgår närmare av redovisningen i (SKB 2014a) och (SKB 2014b).
Sammanfattningsvis har redovisningen följande centrala utgångspunkter och systemgränser:

 Bedömningarna görs utifrån de krav som kan utläsas av relevant lagstiftning, med tillhörande 
föreskrifter, och internationella konventioner, se avsnitt 2 ovan. Särskild fokus läggs på 
bedömningar av långsiktig säkerhet för hälsa och miljö eftersom detta är det grundläggande 
målet med en slutförvaring. Dessutom redovisas översiktligt jämförelser med avseende på 
graden av återtagbarhet och handlingsfrihet resp. handlingsbörda för framtida generationer.

 Avfallet utgörs av cirka 12 000 ton använt kärnbränsle från det nuvarande svenska 
kärnkraftsprogrammet i enlighet med vad som anges i ansökan. Det har framställts 
kompletteringsönskemål om att metodvalet ska beakta också olika fall med utbyggd kärnkraft 
och vilken påverkan det kan ha. Ett allmänt resonemang som illustrerar hur införande av ny 
kärnkraft kan påverka metodvalet tas upp i avsnitt 5. Detta är dock spekulationer som SKB 
inte kan lägga till grund för sitt beslut om metod.

 Redovisade system omfattar endast översiktligt anläggning och teknik för 
preparering/inkapsling av det använda bränslet inför en slutförvaring samt mera i detalj 
anläggning och teknik för genomförande av slutförvaringen. Dessutom redovisas översiktligt 
jämförelser med avseende på eventuell inverkan på hela kärnbränslecykeln.

En central aspekt, som behöver anges i jämförelsematerialet och som måste beaktas vid en bedömning 
av hur väl en metod kan förväntas uppfylla kraven, är vilken nivå av teknisk tillämpbarhet en metod 
uppnått och vilka insatser som krävs i form av tillkommande utvecklingsinsatser för att, vid ett lyckat 
utvecklingsresultat, kunna tillämpa den för eventuell behandling och slutförvaring av använt 
kärnbränsle. 
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5 Bedömning av återanvändning av bränslet och 
jämförelse med SKB:s val av direktdeponering

5.1 Allmänt

KBS-3-metoden är en metod för direktdeponering. Det använda bränslet betraktas som ett avfall och 
ska slutförvaras, det vill säga det upparbetas inte, inte heller behandlas det på annat sätt utan 
bränsleknippena kapslas in i befintlig form inför slutförvaringen. De alternativ till valet av 
direktdeponering som tas upp här är: 

 Tillvaratagande av energiinnehållet i det uran och plutonium som finns kvar i det använda 
bränslet inom ramen för nuvarande kärnkraftsprogram genom upparbetning och 
tillverkning/användning av MOX-bränsle. 

 Separation av uran, plutonium och eventuellt några andra aktinider med syftet att i 
särskilda så kallade snabba reaktorer förbränna dessa ämnen för att ta tillvara 
energiinnehållet i bränslet fullt ut och ge det högaktiva avfall som återstår en mindre 
volym och kortare halveringstid.

Dessa aspekter har behandlats av SKB i bilagorna K:2 och K:3. En rapport (Forsström 2013) har också 
tagits fram som behandlar återanvändning av svenskt använt kärnbränsle i befintliga reaktorer såväl 
som, på längre sikt, i nya lättvattenreaktorer eller i snabba reaktorer. Sammanfattningsvis framgår 
följande av detta underlag:

 Det är endast upparbetning med åtföljande så kallade MOX-bränsletillverkning och 
återföring av detta till de befintliga reaktorerna som kan betraktas som industriellt 
tillgänglig teknik. Det är i första hand i Frankrike som detta sker i industriell skala sedan 
ett par decennier. 

 Snabba reaktorer – om projekten i andra länder för utveckling och industriell tillämpning 
ger lyckade resultat – bedöms kunna införas i Sverige i större skala tidigast någon gång 
efter 2050-talet. Det råder dock stor osäkerhet om snabbreaktorernas utveckling och 
eventuella introduktion på kärnkraftmarknaden.

5.2 Återcykling inom ramen för befintligt kärnkraftsprogram

Återanvändning av MOX-bränsle i svenska reaktorer kan tidigast införas i större skala efter 2020. Ett 
flertal svårbedömda faktorer är avgörande för om sådan återanvändning ska kunna ske:

 Politisk och industriell acceptans för ändrad strategi i den svenska kärnkraftens 
bränslecykel.

 Tillgång till kontrakterad upparbetningskapacitet i ett annat land (Frankrike).

 Tillgång till kapacitet för tillverkning av MOX-bränsle (Frankrike).

 Tillstånd till och bygge av mellanlagringsanläggning för förglasat högaktivt avfall och 
annat långlivat avfall som upparbetningen ger upphov till.

 Anpassning av slutförvaret till ändrade mängder och typer av använt bränsle och högaktivt 
avfall inklusive senareläggning av deponeringen med minst 20 år.

En illustration av en bränslecykel med återcykling av uran och plutonium som MOX-bränsle så som 
det tillämpas i Frankrike ges i figur 5-1.
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Figur 5-1. Bränslecykel med återcykling av uran och plutonium som MOX-bränsle så som det 
tillämpas i Frankrike. Återcykling av använt MOX-bränsle har streckats för att markera att detta 
teoretiskt kan vara en möjlig väg. I dag lagras dock använt MOX-bränsle för eventuell framtida 
användning av dess innehåll av klyvbara ämnen i snabba reaktorer.

En modellberäkning, baserad på en rad osäkra antaganden, indikerar att effekterna på det svenska 
kärnbränslesystemet vad gäller resursbehov och slutförvaring skulle maximalt kunna bli så som 
framgår av tabell 5-1.
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Tabell 5-1. Effekter av återcykling av det använda bränslet inom ramen för befintlig kärnkraft på 
det svenska kärnbränslesystemet vad gäller resursbehov och slutförvaring.

Planerat system med 
direktdeponering

System med återcykling genom 
upparbetning och användning 
av MOX-bränsle (från 2020)

Resursbehov

Natururan 90 000 ton 72 000 ton
Anrikat uran 12 000 ton 10 800 ton

Restprodukter

Använt UOX-bränsle 12 000 ton 1 300 ton
Använt MOX-bränsle 24 ton 1 200 ton
Förglasat högaktivt avfall - 1 300 m3

Låg- och medelaktivt avfall 
från upparbetning

- 1 400 m3

Fördelarna med att införa upparbetning och återanvändning av uran och plutonium i MOX-bränsle 
ligger således i en viss naturresurshushållning med minskat behov av brytning av natururan samt ett 
visst minskat behov av anrikning. Enligt tabell 5-1 handlar det om en minskning av natururanbehovet 
på cirka 20 procent för hela programmet över tid.

Nackdelarna ligger i en betydligt mera komplex hantering i alla led efter uttag av det använda bränslet 
ur reaktorerna. Till det kommer stora osäkerheter om, och i så fall i vilken utsträckning, erforderliga 
tjänster för upparbetning och tillverkning av MOX kan bli tillgängliga. Förutsättningarna för politisk 
acceptans av en sådan omläggning av bränslecykelstrategin är svåra att bedöma och kan snabbt 
påverkas av opinionssvängningar. Slutligen innebär återcykling inom ramen för befintligt 
kärnkraftsprogram med stor sannolikhet kraftigt ökade kostnader jämfört med direktdeponering av det 
använda bränslet. (En uppskattning av kostnaderna för införande av återanvändning av MOX-bränsle 
enligt antagandena ovan indikerar en kostnadsökning i storleksordningen 35 miljarder kronor, vilket 
innebär en ökning med 75 procent jämfört med det valda alternativet med direktdeponering av allt 
bränsle, se (Forsström 2013)).

Sammantaget menar därför SKB att alternativet att inom ramen för befintligt kärnkraftsprogram nu 
frångå valet av direktdeponering innebär så många nackdelar och osäkerheter att det är helt 
orealistiskt.

5.3 Återcykling i ett program för långsiktig användning av ny 
kärnkraft i Sverige

En realistisk förutsättning för återcykling av uran och plutonium från använt bränsle är en fortsatt 
användning av kärnkraft i Sverige. Ett scenario som innebär att nuvarande kärnkraftverk efter hand 
ersätts med nya lättvattenreaktorer (Gen III) och på sikt med så kallade snabba reaktorer har 
behandlats i (Forsström 2013). De snabba reaktorerna skulle potentiellt kunna radikalt förbättra 
utnyttjandet av kärnbränsleresurserna dels genom återcykling i flera led av uran och plutonium dels 
genom att utarmat uran, som finns i stor mängd från tidigare anrikning, kan användas. Analysen visar 
att utsikterna för en industriell introduktion av snabba reaktorer är mycket osäkra trots ett omfattande 
pågående utvecklingsarbete i bland annat Frankrike och Ryssland. Vid en eventuell introduktion i ett 
svenskt kärnkraftsystem någon gång efter 2050, är det tillräckligt att planera för återvinning av 
plutonium från det använda kärnbränsle som då ännu inte lagts i slutförvaret. Plutoniet behövs för 
starthärdarna till de nya reaktorerna varefter dessa kan försörjas med återvinning av det egna använda 
bränslet och utarmat uran. Möjligheten att utvecklingen av snabba reaktorer lyckas och så småningom 
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kan införas i ett framtida svenskt kärnkraftsystem utgör därför inget motiv för att avvakta med att 
påbörja slutförvaring av svenskt använt kärnbränsle. Således begränsas inte handlingsfriheten även om 
slutförvaring påbörjas som planerat enligt ansökan.

5.4 Separation/transmutation inom ramen för nya 
kärnkraftsanläggningar i Sverige

Genom så kallad transmutation i snabba eller acceleratordrivna reaktorer kan långlivade aktinider, 
främst americium och curium, omvandlas till mera kortlivade ämnen. Därmed minskar det återstående 
avfallets radiotoxicitet på lång sikt. Separation-/transmutations-tekniken befinner sig på forsknings-
och utvecklingsstadiet och införandet skulle tidigast kunna ske i de mest avancerade länderna något 
decennium efter att snabba reaktorer tagits i industriell drift. För att uppnå påtagliga vinster - i form av 
minskad radiotoxicitet och lägre värmeutveckling i det högaktiva avfallet på lång sikt – måste ett 
kärnkraftsystem med transmutation drivas i sekelskala följt av en särskild behandling av sluthärdarna 
över en liknande tidsperiod för det fall att man tänker sig att kärnkraften någon gång i framtiden 
avvecklas. Till nackdelarna med ett system med transmutation av aktinider hör att det innebär att 
mycket mera starkt radioaktiva material måste hanteras i varje led av kärnbränslecykeln och vid 
transporterna vilket ställer tillkommande krav på säkerhet och strålskydd jämfört med i dag.
Sammantaget gör SKB bedömningen att möjligheterna till liksom de eventuella vinsterna med 
transmutation i industriell skala är så pass osäkra att de inte kan motivera att arbetet med slutförvaring 
av det använda bränslet från nuvarande kärnkraftsprogram fördröjs. 
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6 Bedömning av djupa borrhål i jämförelse med KBS-3 
för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle 

Bland de andra metoder som SKB redovisat i ansökan är det främst konceptet för deponering i djupa 
borrhål som har varit föremål för frågor och tas upp i remissyttrandena. SKB har uppdaterat rapporten 
Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle (SKB R-10-13) till (SKB 2014b).

Utformningen av KBS-3-metoden respektive konceptet för deponering i djupa borrhål illustreras 
schematiskt i figur 6-1 och figur 6-2. 

Figur 6-1. Trolig framtida aktivitetsspridningssituation för KBS-3-förvar respektive vid deponering i 
djupa borrhål. 
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Figur 6-2. Utformning av närområdet för deponering av 12 bränsleelement (BWR) för KBS-3-
metoden och konceptet för deponering i djupa borrhål.
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Utifrån det underlag som presenterats i (SKB 2014b) har SKB kommit till följande slutsatser om 
konceptet för deponering i djupa borrhål och dess relativa för- och nackdelar i förhållande till KBS-3-
metoden:

Fördelar
 Konceptet för deponering i djupa borrhål innebär längre transportvägar upp till markytan 

för radionuklider som läcker ut från närområdet till vattnet i berget. Detta kan i sin tur 
innebära långa transporttider upp till biosfären nära markytan såvida inte snabba 
transportvägar skapats via deponeringshålet eller via icke identifierade transportvägar i 
berget kombinerat med drivkrafter på grund av till exempel gasutveckling.

 Sannolikheten för oavsiktligt intrång är lägre på grund av det större djupet, vilket leder till 
lägre risk för att man i framtiden till exempel oavsiktligt borrar sig in i 
deponeringsområdet.

 Avfallet/bränslet är svårare att återta i illvilligt syfte på grund av att det ligger så djupt ned 
i berget.

Potentiella fördelar 
 Grundvattnet på flera kilometers djup kan vara i det närmaste stillastående och skiktat så 

att näst intill inget utbyte sker med mera ytliga och mindre salta grundvatten. Detta måste 
dock verifieras genom platsspecifika undersökningar samt analyser och modellering av i 
vad mån en sådan situation kommer att bestå över tiden, inklusive i samband med en 
glaciationscykel.

 Lokaliseringen av ett förvar kan vara mindre beroende av platsspecifika variationer hos 
berget om grundvattnets skiktning i ett djupare och stillastående salt grundvatten är 
allmänt förekommande. Det kan i sin tur ge större frihet för val av plats.

Nackdelar
 Risken för att något inträffar under deponeringen är större än för KBS-3. Det är svårare att 

kontrollera deponeringsoperationen och att, om något oförutsett inträffar, kunna återföra 
en kapsel under deponering till säkert läge på markytan. En fastnad och skadad kapsel kan 
förorsaka utsläpp innan den kan säkras och tas om hand.

 Det är svårare att åstadkomma och verifiera kvaliteten på närområdesbarriärerna i form av 
kapsel med omgivande buffert. Vanligen tillgodoräknas därför, i hittills gjorda analyser, 
inte någon egentlig barriärfunktion för kapsel och buffert utan man måste anta att dessa 
barriärer kollapsar i ett tidigt skede av slutförvaringen. Detta står i kontrast till KBS-3 där 
närområdesbarriärerna med hög sannolikhet förblir intakta under lång tid. 

 Bränslet är svårare att återta i vällovligt syfte. Konceptet för deponering i djupa borrhål
kan knappast sägas uppfylla den så kallade autonomiprincipen, enligt vilken det ligger ett 
värde i att framtida generationer kan återta det deponerade materialet för att åtgärda det 
eller utnyttja ämnen som finns i bränslet.

 Det mesta av utvecklingen av specifik teknik för borrning, infodring, deponering och 
förslutning återstår att göra för konceptet för deponering i djupa borrhål, särskilt med 
tanke på de krav som normalt gäller för kärntekniska anläggningar och kärnteknisk drift. 
Tekniken är i dag inte tillräckligt utvecklad för att läggas till grund för ansökan om 
tillstånd till slutförvaring och det går inte i dag att säkert bedöma om det skulle vara 
möjligt i framtiden efter ytterligare teknikutveckling.
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 Underlag, i form av koncept- och platsspecifika databaser och modeller, behöver 
utvecklas för att kunna göra kvantitativa och tillförlitliga säkerhetsanalyser. Generellt 
vetenskapligt underlag om berggrunden, grundvattenkemin och hydrologin på de stora 
djupen är inte lika omfattande som för byggda förvar på 500 till 1 000 meter.

Potentiella nackdelar är:

 Konsekvenserna av ett oavsiktligt intrång kan för vissa scenarier bli större än för KBS-3 
på grund av att deponeringszonen för djupa borrhål med större sannolikhet innehåller 
kontaminerat grundvatten som exempelvis ett inträngande borrhål skulle kunna träffa på.

 De mindre och lättare kapslarna kan möjligen vara enklare att föra bort eller avleda i 
illvilligt syfte innan deponering än de stora och tunga KBS-3-kapslarna

De skillnader mellan KBS-3-metoden och djupa borrhål som utgör främsta grunden för SKB:s val av 
KBS-3-metoden är: 

 Ett KBS-3-förvar kan uppföras med väl beprövad teknik för bergbygge och driften bygger 
på hanteringsmetoder som redan tillämpas inom kärntekniska anläggningar eller har 
utprovats i full skala i Äspölaboratoriet. Djupa borrhål kräver vidareutveckling av 
tekniken för att borra fem kilometer djupa borrhål med säker infodring av dessa. Teknik 
för att föra ned kapslar till deponeringsdjup utan att skada dem och utan att de fastnar på 
vägen måste också utvecklas till en hög nivå av tillförlitlighet. Ett sätt att föra ned material 
till förvarsdjup torde i och för sig kunna utvecklas med konventionella metoder, men det 
som komplicerar bedömningen är att det material som ska föras ner är höggradigt 
radioaktivt. Sannolikt kommer undantag från nuvarande krav på hantering av höggradigt 
radioaktivt material att behöva inhämtas.

 De kritiska momenten för att få varje kapsel och omgivande barriärer på plats och att 
verifiera kravuppfyllelse underlättas för KBS-3-metoden av att deponering, 
instrumentering och kontroller kan göras på plats nere i förvaret och i 
deponeringstunnlarna. För djupa borrhål måste detta, om möjligt, ske på flera kilometers
avstånd med hjälp av hanterings- och mätutrustning vilket knappast kan ge samma nivå på 
kvalitetskontrollen.

 Vid ett missöde under pågående deponeringssekvens kan för KBS-3-metoden en kapsel 
återföras till säkert läge, kontrolleras och om nödvändigt tas tillbaka för att bytas ut. En 
sådan operation för djupa borrhål är betydligt mera komplicerad och riskabel, om ens 
möjlig i alla lägen.

 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:21) om säkerhet vid slutförvaring 
av kärnämne och kärnavfall ställer krav på ”... ett system av passiva barriärer” (2§). 
Systemet ska innehålla ”... flera barriärer så att så långt som möjligt nödvändig säkerhet 
upprätthålls trots enstaka brist i en barriär” (7§). KBS-3 utgör ett sådant flerbarriärsystem, 
medan det föreligger stor osäkerhet om man i fallet djupa borrhål kan åstadkomma, 
kvalitetssäkra och bevisa någon barriärfunktion för kapslar och buffert längs en 3–5 
kilometer djup deponeringszon. Också ur denna aspekt kan därför djupa borrhål komma 
att behöva beviljas undantag från föreskriften, vilket i sig är en möjlighet. Säkerheten för 
djupa borrhål bygger därför helt eller delvis på en barriär, berget, och dess olika 
barriärfunktioner. Som SKB ser det innebär detta att kunskapen om berget och 
grundvattnet vid en deponeringsplats med djupa borrhål måste vara så ingående att det 
otvetydigt går att visa att den isolerande funktion som ska ges av att inget utbyte sker 
mellan grundvattnet på deponeringsdjup och på ytligare nivå består över långa 
tidsperioder och vid yttre störningar som en glaciation. Detta bidrar till osäkerhet om 
möjligheterna att åstadkomma en analys av den långsiktiga säkerheten med den kvalitet på 
det vetenskapliga underlaget och den tillförlitlighet som krävs.
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Sammantaget menar SKB att de ovan angivna svagheterna i konceptet djupa borrhål och det 
omfattande arbete, över minst ett par decennier, som skulle krävas för att fullt ut eventuellt kunna 
skapa klarhet vad gäller såväl genomförbarhet som långsiktig säkerhet inte kan motiveras av de 
potentiella fördelar, i form av extra långa transportvägar till biosfären och minskad sannolikhet för 
intrång, som följer av det större djupet. Vad gäller omvändbarheten under driften bedömer SKB det 
som en klar fördel för KBS-3. Återtagbarheten efter förslutning, även att den kräver omfattande 
insatser, värderas som en tillgång i KBS-3 då den ligger i linje med autonomiprincipen.
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Bilaga 1

Beslutsläget rörande val av metod i andra länders program

Den här bilagan ger en kort överblick av vilka val andra länder har gjort i fråga om hur det använda 
bränslet från kärnkraftverken ska behandlas och hur slutförvaringen ska ske.

Använt bränsle – upparbetning eller direktdeponering?

Synen på använt bränsle som en resurs eller som ett avfall har varierat genom åren. När kärnkraften 
infördes som en energikälla i många länder på 1970/80-talet utgick man ifrån att bränslet skulle 
upparbetas. Teknik och anläggningar för detta fanns (delvis som en del av militära program) redan i 
några länder och byggdes ut, som till exempel i Frankrike och Storbritannien. Också i Sverige fanns
planer på en egen upparbetningsanläggning, som dock aldrig blev verklighet. I början av 1980-talet 
togs direktdeponering upp som ett seriöst alternativ bland annat i de svenska, finska och amerikanska 
programmen. Skälen till detta var flera:

 Komplexiteten i en bränslecykel med upparbetning.

 Känsligheten ur icke-spridningssynpunkt och politiskt/opinionsmässigt.

 Kostnadsbilden som innebar att med gällande uranpriser gick det inte att ekonomiskt 
motivera upparbetning.

I praktiken har detta lett till att endast en mindre del av allt använt kärnbränsle i världen hittills har 
upparbetats. Frankrike är det land där detta skett i störst omfattning, cirka 70 procent sedan början av 
programmet och i dagsläget med återcykling av hela mängden tillkommande bränsle. Sverige och 
Finland har sedan länge en entydig inriktning på direktdeponering medan till exempel Tyskland svängt 
från en upparbetningslinje till direktdeponering redan innan beslutet om att avveckla kärnkraften i 
landet. I Storbritannien har bränslet från Magnoxreaktorerna behövt upparbetas av tekniska skäl, men 
där är nu upparbetningsanläggningarna gamla och kommer att stängas inom ett antal år. Upparbetning 
ingår inte i planerna vid en eventuell utbyggnad av kärnkraften i Storbritannien.

Ryssland, Japan och Kina har en uttalad upparbetningspolicy och har också upparbetat en del av sitt 
bränsle i egna anläggningar som i Ryssland och, i mindre utsträckning, i Kina. Japan har upparbetat en 
del bränsle i Frankrike och i Storbritannien samt byggt en egen upparbetningsanläggning i Rokkasho-
Mura. Denna är dock ännu inte i full industriell drift efter mer än 10 års försening och 3-faldig 
kostnadsökning. Sydkorea håller öppet för en framtida upparbetning, men begränsas i den ambitionen 
av restriktioner i avtal med USA som gäller icke-spridningsaspekter.

Sammanfattningsvis gäller att såväl upparbetning som direktdeponering förekommer som 
huvudinriktning i olika länders program. Framtiden för och utvecklingen av upparbetning kommer att 
vara starkt beroende av hur användandet av kärnkraft för elproduktion kommer att utvecklas de 
närmaste decennierna och i synnerhet av om snabba reaktorer, som kräver upparbetning, kommer att 
introduceras i industriell omfattning. Under lång tid framöver kommer övervakad mellanlagring, i 
väntan på ev. upparbetning eller direktdeponering, vara den vanligast förekommande metoden för 
använt kärnbränsle.

Slutförvaring – vilken metod?

Högaktivt avfall i form av förglasat avfall från upparbetning eller använt bränsle som inte ska 
återanvändas har ännu inte lagts i något slutförvar. Allt sådant material lagras under kylning i olika 
mellanlager runt om i världen. Tidigast om något decennium kan det bli aktuellt att öppna de första 
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slutförvaren och då troligen i Finland, Frankrike och Sverige. I Sverige har SKB ansökt 2011 om att få 
uppföra ett slutförvar för 12 000 ton inkapslat bränsle i Forsmark enligt KBS-3-metoden. I Finland 
ansökte Posiva 2012 om bygglov för ett förvar vid Olkiluoto. Ett så kallat principbeslut om att 
slutförvaringen ska ske enligt KBS-3-metoden vid Olkiluoto fattades redan år 2000 av det finska 
parlamentet. I Frankrike planeras ansökan om att uppföra ett slutförvar för såväl långlivat medelaktivt 
avfall som högaktivt förglasat avfall vid Bure att lämnas in 2017. Det handlar om ett byggt förvar i en 
lerformation på cirka 500 meters djup. I USA lämnade Energidepartementet in en ansökan år 2008 om 
ett slutförvar i Yucca Mountain i delstaten Nevada. Det var frågan om ett slutförvar för 90 000 ton 
använt bränsle som skulle lagras på cirka 300 meters djup, men över grundvattennivån, i tunnlar 
byggda från flanken av ett berg av bergarten tuff. Denna ansökan drogs senare tillbaka av president 
Obama, som tillsatte en särskild kommission (Blue Ribbon Commission) av politiker och 
vetenskapsmän för att se över hela det amerikanska programmet och föreslå alternativa 
handlingsvägar.

De flesta länder har målinriktade program för slutförvaringen i byggda förvar på djupet 500 –1 000 
meter. Underjordiska laboratorier för teknikutveckling och geovetenskapliga studier har funnits eller 
finns, förutom i de ovan nämnda länderna, bland annat i Kanada, Belgien, Schweiz, Tyskland och 
Japan. Det är dock bara Finland, Frankrike och Sverige som hunnit så långt som till att ha preciserat 
platser för sina planerade slutförvar.

Vad gäller andra metoder för geologisk slutförvaring än byggda förvar på minst några hundra meters 
djup finns i dagsläget inga egentliga utvecklingsprogram. Konceptet för deponering i djupa borrhål har 
genom åren tagits upp för analyser och statusbedömning inom ramen för ett antal länders program, 
men det har aldrig lett till specifik teknikutveckling eller än mindre försöksanläggningar motsvarande 
de underjordiska laboratorierna för koncepten med byggda förvar. Detta kan dock möjligen komma att 
ske i framtiden. I USA, efter avbrottet för Yucca Mountain projektet, finns ett ökat intresse för 
konceptet för deponering i djupa borrhål hos bland andra SNL, Sandia National Laboratories och MIT, 
Massachusetts Institute of Technology. Vid University of Sheffield i Storbritannien finns också
forskare som vill utveckla konceptet. Flera konceptbeskrivningar och förslag till utvecklingsprojekt 
har kommit från dessa grupper de senaste åren. Begränsningarna i dimensionerna på de djupa hålen 
gör att fokuseringen är på deponering av specifika avfallstyper som separerat fissilt material, smala 
behållare av förglasat avfall och kapslar med kompaktpackat bränsle. Avgörande för om utvecklingen 
av konceptet tar fart är om medel kan mobiliseras till exempel i USA eller internationellt för en 
försöksanläggning med tillhörande vetenskapligt/tekniskt program. Den vetenskapliga kommittén, 
NWTRB, för granskning av kärnavfallsprogrammet i USA har i ett brev till Energidepartementet fört 
fram sina synpunkter på deponering i djupa borrhål. Kommittén är positiv till studier av konceptet,
men säger också att det inte får innebära begränsningar för utvecklingen av programmet för byggda 
förvar som man betraktar som prioriterat.

Sammanfattningsvis är byggda förvar den helt dominerande inriktningen i slutförvarsprogrammen i 
världen. Konceptet deponering i djupa borrhål väcker ökat intresse i vissa länder. Det befinner sig, vad 
gäller utveckling, ungefär där byggda förvar befann sig i slutet av 1970-talet innan underjordiska 
försöksanläggningar etablerades och systematiska program för att ta fram relevanta data och 
genomarbetade säkerhetsanalyser tog sin början. Med mobilisering av omfattande resurser borde en 
utveckling av konceptet för deponering i djupa borrhål delvis kunna dra nytta av allt arbete som gjorts 
generellt kring geologisk förvaring. Under alla omständigheter lär det dock krävas några decennier 
innan konceptet, vid ett lyckat utvecklingsresultat, skulle kunna ligga till grund för en ansökan om 
deponering av vissa typer av högaktivt material.
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Förord

Föreliggande rapport redovisar nuvarande status för olika metoder för slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle liksom en bedömning av de olika metodernas förutsättningar att möta de krav 
som lagstiftningen och olika intressenter ställer på ett system för slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle. Som anges i rapportens titel utgör den en uppdatering och aktualisering av tidigare 
utgivna rapporter med samma syfte (R-00-32, R-10-12).

Rapporten har sammanställts av Bertil Grundfelt vid Kemakta Konsult AB samt granskats av en 
styrgrupp inom SKB bestående av Erik Setzman, Olle Olsson, Saida Engström, Peter Wikberg och 
Björn Söderbäck. Värdefulla bidrag har lämnats av bland andra Hans Forsström (SKB International), 
Kaj Ahlbom (SKB International), Claes Thegerström (Thegerstrom Consulting AB), Johan Andersson 
(SKB), Anders Odén (QTOB) och Lars Birgersson (Kemakta Konsult AB).





SKB P-14-20 5

Sammanfattning

I denna rapport redovisas den aktuella statusen för olika principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle. Olika principer och strategier för omhändertagande av det 
använda kärnbränslet började studeras när en storskalig användning av kärnkraft för elproduktion 
drogs igång under 1960- och 1970-talet. Framförallt i USA genomfördes omfattande studier av 
samtliga de strategier som beskrivs i denna rapport. Figuren nedan visar de principer, strategier 
och system som diskuteras i rapporten. 

Den första breda svenska utredningen av hur det använda bränslet och det radioaktiva avfallet 
från kärnkraf ten skulle omhändertas var den så kallade Aka-utredningen som regeringen tillsatte 
1972, det vill säga samma år som det första svenska kärnkraftverket (Oskarshamn I) togs i drift. 
Utred ningens rapport lades fram 1976. Utredningen föreslog att projekteringen av en svensk 
upparbet ningsan läggning skulle inledas samtidigt med förstudier för geologisk slutförvaring av 
upparbetnings avfallet och för direktdeponering av använt kärnbränsle. 

Efter krav från den borgerliga koalitionsregeringen som hade tillträtt hösten 1976 startade reaktor-
ägarna genom SKBF det så kallade Projekt Kärnbränsle säkerhet, KBS-projektet. Inom projektet 
togs först en rapport rörande slutförvaring av förglasat högaktivt avfall från upparbetning av använt 
kärn bränsle fram. Denna rapport har senare benämnts KBS-1-rapporten. Utformningen av ett system 
för hantering och slutförvaring av förglasat högaktivt avfall togs fram delvis efter fransk förlaga.

Figur S-1. Principer, strategier och system för omhändertagande av använt kärnbränsle. Principerna i de 
streckade rutorna bedöms i dagsläget inte vara genomförbara.

Resurs

Avfall

Upparbetning och 
transmutation i nya 
typer av reaktorer
för elproduktion. Ger
radioaktivt avfall som
måste slutförvaras

Upparbetning och 
separation, med åter-
vinning av Pu och U
i nytt bränsle. Ger
radioaktivt avfall som
måste slutförvaras

Samla in och
förvara åtskilt
från människa
och miljö 

Upparbetning och
transmutation för att
minska mängden avfall
och tiden som det
måste hållas isolerat

Principer för att ta hand om avfallet

Späda till ofarliga 
koncentrationer och
sprida i miljön
• Dumpning i havet 

System för geologisk deponering
i kristallint berg

• Långa tunnlar
• WP-Cave
• Djupa borrhål
• KBS-3

Strategier för att avskilja
från människa och miljö

• Utskjutning i rymden
• Deponering under inlandsis
• Deponering i djuphavssediment
• Övervakad lagring
• Geologisk deponering

Använt kärnbränsle

KBS-3-systemet består av ett mellanlager (Clab),
en inkapslingsanläggning och en slutförvars-
anläggning samt transporter mellan anläggningarna
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I en bilaga till KBS-1-rapporten skisserades även möjlig heterna till slutförvaring genom direkt- 
depo nering av använt kärnbränsle, det vill säga utan föregående upparbetning. Fortsatt utredningsar-
bete inom KBS-projektet ledde till publiceringen av den så kallade KBS-2-rapporten. I denna rapport 
redovisades principiella anläggnings utformningar för direktdeponering av använt kärnbränsle. Efter 
årsskiftet 1978–79 omvandlades KBS-projektet till en avdelning inom SKBF som bland annat tog 
fram KBS-3-rapporten våren 1983. I den rapporten lades grunden till dagens KBS-3-system.

Aka-utredningens förslag att påbörja arbetet med att utveckla geologisk slutförvaring av förglasat 
högaktivt avfall från upparbetning låg väl i linje med den internationella konsensus som då hade 
utvecklats. Vissa andra strategier för slutligt omhändertagande fortsatte visserligen att utredas 
även efter denna tidpunkt. Så till exempel studerade man uppskjutning i rymden i USA en bit in på 
1980-talet. Deponering i djuphavssediment och under havsbotten studerades inom dåvarande EG:s 
ramprog ram för forskning och utveckling in till mitten av 1990-talet, då 1996 års tilläggsprotokoll 
till Londonkonventionen förbjöd sådan deponering.

Frågan om alternativa metoder för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle har, i enlighet 
med kärntekniklagens krav på en allsidig forskning, bearbetats av SKB under hela den tid som 
programmet har fortgått. Denna bearbetning finns beskriven i de så kallade Fud-programmen 
(Forskning, utveck ling och demonstration) som SKB har publicerat vart tredje år sedan 1986. 
I denna rapport samman fattas hanteringen av alternativa metoder i Fud-programmen varvid även 
slutsatserna från de granskan de myndigheterna och de direktiv till SKB som regeringen gett i sina 
beslut med anledning av Fud-programmen redovisas.

I rapporten beskrivs samtliga de principer och strategier för slutligt omhändertagande av använt kärn-
bränsle som visas i figur S-1. Principerna och strategierna utvärderas sedan mot de krav som ställs i 
Sverige på strategier och system för det slutliga omhändertagandet. Det konstateras att de strategier 
som har aktualitet i dag är separation och transmutation, övervakad lagring och geologisk deponering.

En förlängd övervakad lagring är i och för sig möjlig. Denna strategi kräver övervakning och under-
håll av lagringsanläggningen under hela lagringstiden. Det är orimligt att tänka sig en övervakad 
lagring under hela den tid som krävs för att radioaktiviteten i det använda kärnbränslet ska avklinga 
till ofar liga nivåer. En långvarig övervakad lagring är således inte en strategi för ett slutligt omhän der-
tagande av det använda kärnbränslet utan skjuter över ansvaret för detta på kommande genera tioner.

Separation och transmutation är en strategi som är avsedd att minska mängden långlivade radioaktiva 
ämnen som behöver slutförvaras och tiden dessa behöver hållas isolerade, varvid man även får ett 
effektivare utnyttjande av natururanet än med dagens teknik. Separation och transmutation innebär 
att de ämnen som ska transmuteras, främst aktinider med högre atomnummer än uran, så kallade 
trans uraner, renframställs för att ingå i bränsle som bestrålas i reaktorer som utformats särskilt för 
transmu tation av dessa ämnen. Separation och transmutation kan endast motiveras inom ramen för en 
långsiktig satsning på kärnenergi – mer än 100 år – om det ska ge väsentliga effekter på avfallsvolymer 
och radionuklidinnehåll.

Separation och transmutation är i dag ett aktivt forskningsområde där forskningen syftar till att ta 
fram effektiva sepa rationsprocesser för de aktinider som ska transmuteras, utveckla transmutions-
reaktorer och utveckla lämpliga bränslen till dessa. Samstämmiga bedömningar gör gällande att 
det återstår flera decenniers utvecklingsarbete innan demonstrationsanläggningar för separation 
och transmutation kan byggas. Tekniken är således inte tillgänglig i dag varför en ensidig satsning 
på separation och transmutation skulle skjuta över ansvaret för det använda kärnbränslets slutliga 
omhändertagande på kommande generationer. Vid separation och transmutation uppstår radioaktivt 
avfall som måste slut förvaras under lång tid varför denna strategi ensam inte utgör en strategi för 
slutligt omhän derta gande.

De system för geologisk deponering som beskrivs i rapporten är KBS-3, WP-Cave, Långa tunnlar 
och Djupa borrhål. WP-Cave och Långa tunnlar har sorterats bort i tidigare genomförda utvärde-
ringar då de har bedömts ha sämre förutsättningar för att uppfylla de krav som ställs på ett system för 
geologisk deponering. De system som återstår är således KBS-3 och Djupa borrhål. En jämförelse 
mellan dessa system görs i en parallell studie. En strikt värdering av dessa båda system utgående från 
ställda krav är inte möjlig eftersom de befinner sig på mycket olika kunskapsnivå. Icke desto mindre 
har SKB lagt ner väsentliga resurser på att föra en värdering av deponering i djupa borrhål så långt 
det går baserat på nuvarande kunskapsnivå.
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Det är SKB:s uppfattning att ett slutförvar enligt KBS-3-metoden kan uppföras, drivas och förslutas 
på ett i alla led kontrollerat sätt. De säkerhetsredovisningar som gjorts har visat att KBS-3-metoden 
kan uppfylla, de säkerhets-, strålskydds- och miljökrav som ställs. Vid deponering i djupa borrhål 
finns däremot ett antal osäkerheter som vid nuvarande kunskap medför att uppförande, deponering och 
förslutning av ett slutförvar inte kan genomföras med den grad av kontroll som krävs. Att väsentligt 
öka kunskapen om deponering i djupa borrhål kräver stora resurser och tar lång tid. Eftersom det 
dessutom inte är sannolikt att en sådan insats leder till ett koncept som har väsentligt bättre förutsätt-
ningar att uppfylla kraven än KBS-3-metoden har SKB inte funnit anledning att revidera beslutet att 
basera ansökan om tillstånd att uppföra, äga och driva ett slutförvar på KBS-3-metoden.
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Summary

In this report an up-to-date account is made of the status of different principles, strategies and 
systems for the management and disposal of spent nuclear fuel. As large scale use of nuclear power 
for the production of electricity began in the 1960s and 1970s, studies of various principles and 
strategies for the management of the spent nuclear fuel were initialised. In particular in the USA, 
comprehensive studies were conducted of all strategies described in this report. The Figure below 
gives an overview of the principles, strategies and systems discussed in the report.

The first broad Swedish investigation of how the radioactive waste from nuclear power should be 
managed was the so called Aka commission that was initiated by the Government in 1972, i.e. the same 
year as the first Swedish nuclear reactor (Oskarshamn I) was taken into operation. The final report of 
the commission was published in 1976. The commission suggested that the planning for a Swedish 
reprocessing plant for spent nuclear fuel should be imitated in parallel with pre-studies for geological 
disposal of the waste from the reprocessing and for direct disposal of spent nuclear fuel.

Following requirements from the center-right coalition government that took over power in the autumn 
of 1976, the nuclear utility companies, through their subsidiary company SKBF, started the so called 
Project Nuclear Fuel Safety, the KBS project. Within the project a report describing a system for disposal 
of vitrified high-level waste from reprocessing of spent nuclear fuel was first produced. This report has 
later been called the KBS-1 report. The design of the system was partly made from a French model.

Figure S-1. Principles, strategies and systems for the management and disposal of spent nuclear fuel. 
The principles in broken-line frames are currently judged to be not feasible.
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In an appendix to the KBS-1 report, the possibility of disposing of spent nuclear fuel without prior 
reprocessing was drawn up. Continued investigations within the KBS project led to the publication 
of the so called KBS-2 report containing conceptual designs of facilities for direct disposal of spent 
nuclear fuel. After the turn of the year 1978-79 the KBS project was converted into a department 
within SKBF. This department in the spring 1983 produced the KBS-3 report. That report laid the 
foundation for today’s KBS-3 system.

The suggestion from the Aka commission to start working on the development of geological 
disposal of vitrified high-level waste was well in agreement with the international consensus that had 
been developed at the time, although certain other strategies continued to be investigated also after 
this point in time. Launching the waste into space, for example, was investigated in the USA into 
the 1980s. Disposal in deep sea sediments and sub seabed disposal were investigated within the EC 
framework programme for research and development until mid 1990s, when the 1996 Protocol to 
the London Dumping Convention made such disposal illegal.

The topic of alternative methods for the management and disposal of spent nuclear fuel has been 
investigated throughout the course of the Swedish nuclear waste management programme, in  
agreement with the requirement on the reactor owners, in the act on nuclear activities, to conduct a 
versatile research programme. SKB’s efforts and plans in this respect have continuously been described 
in the RD&D programmes (Research, Development and Demonstration) that SKB has issued every 
third year since 1986. A summary of the treatment of alternative methods in the RD&D programmes 
is presented in this report along with summaries of the review comments made by the reviewing 
authorities and the directions to SKB given in the Government’s decisions on the RD&D programmes.

This report gives a description of all principles and strategies for management and disposal of spent 
nuclear fuel shown in Figure S-1. The principles and strategies are evaluated against the Swedish 
requirements on strategies and systems for management and disposal of spent nuclear fuel. It is 
concluded that the strategies that are of current interest today are partitioning and transmutation, 
extended controlled storage and geological disposal.

Extended monitored storage is in principle a possible strategy. This strategy requires supervision and 
facility maintenance during the whole storage period. It is not reasonable to consider controlled storage 
for the whole period until decay of the radionuclides has rendered the spent fuel harmless. Therefore, 
an extended controlled storage is not a strategy for final management and disposal of the spent fuel. 
Hence, the responsibility for the final management and disposal will be laid upon coming generations.

The strategy partitioning and transmutation is intended to reduce the amount of long-lived 
radioactive substances to be disposed of. In addition, partitioning and transmutation increases the 
efficiency in the use of natural uranium compared with the reactor technology of today. Partitioning 
and transmutation involves separation from the spent fuel of the substances to be transmuted, 
mainly actinides with a higher atomic number than uranium, and incorporation of these substances 
in fuel that is irradiated in special transmutation reactors. Separation and transmutation can only be 
motivated within the framework of a long-term engagement in nuclear power – at least 100 years –  
if significant effects on waste volumes and radionuclide content are to be achieved.

Separation and transmutation is today an area of active research. The aims of the research are to 
develop effective methods for the partitioning of the actinides to be transmuted, to develop transmu-
tation reactors and to develop fuel suitable for these reactors. Coherent assessments conclude that 
several decades of development efforts remain before a demonstration transmutation facility can be 
built. The technology is thus not available at present. This means that if transmutation is selected as 
the only way forward, the responsibility for the final management and disposal of the spent nuclear 
fuel will be transferred to coming generations. In addition, partitioning and transmutation will lead 
to the formation of radioactive waste that must be isolated for a long period of time. Therefore, this 
strategy alone cannot be a strategy for the ultimate management of the spent nuclear fuel.

The systems for geological disposal described in the report are KBS-3, WP-Cave, Very Long 
Tunnels and Very Deep Boreholes. WP-Cave and Very Long Tunnels have been screened out in 
previous assessments on the basis that they have poorer prospects for satisfying the requirements 
on a system for geological disposal. Hence, the remaining systems are KBS-3 and Very Deep 
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Boreholes. A comparison of these two systems is being performed by SKB in a parallel study. 
A strict assessment of these two system based on the requirements is not possible, since the level of 
knowledge about the two systems are very different. Nonetheless, SKB has put a significant effort 
into assessing the concept Very Deep Boreholes as far as possible at the present level of knowledge.

It is the view of SKB that a repository based on the KBS-3 method can be built, operated and 
sealed with adequate control in all phases. The safety assessments performed have shown that the 
KBS-3 system can fulfil the appropriate safety, radiation protection and environmental protection 
require ments. However, there are several uncertainties about disposal in Very Deep Boreholes at the 
current state of knowledge that imply that construction, operation and sealing cannot be performed 
with the degree of control required. To significantly increase the knowledge about disposal in Very 
Deep Boreholes would require substantial resources and take long time. As it is improbable that 
such an effort will lead to a system with significantly better prospects for fulfilling the requirements 
than the KBS-3 method, SKB has not seen a reason to abandon the KBS-3 method as a basis for the 
application for a permit to construct, own and operate a repository.
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1 Rapportens syfte och omfattning

1.1 Syfte och allmän bakgrund
SKB har tidigare redovisat sina bedömningar av olika strategier och system för slutligt omhän der-
tagande av använt kärnbränsle vid två tidpunkter (SKB 2000a, Grundfelt 2010a). I dessa studier 
gjordes en samlad bedömning och en redo visning av skälen varför man valt att gå vidare med att 
utveckla ett system byggt på KBS-3-metoden. I mars 2011 lämnade SKB in en ansökan om tillstånd 
enligt miljö-balken (SFS 1999:808) och kärntekniklagen (SFS 1984:3) att få uppföra ett slutförvar 
för använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun. SKB ansökte samtidigt om tillstånd 
att få bygga en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i anslutning till det centrala mellan-
lagret för använt kärnbränsle, Clab, utanför Oskarshamn. Under myndigheternas handläggning av 
tillstånds ansökan har önskemål om en uppdatering av de ovan refererade studierna uppkommit. 
Mot denna bakgrund har SKB funnit det vara lämpligt att efterkomma dessa önskemål och ta fram 
föreliggande rapport i ämnet för att redovisa de nya rön och den tekniska utveckling som skett och 
som alltjämt pågår.

1.2 Centrala begrepp 
I rapporten används begreppen principer, strategier, system och systemvariant (för slutligt omhänder-
tagande av använt kärnbränsle) i samma betydelse som i rapporten från år 2000. Innebörden av dessa 
begrepp är således:

•	 Princip 
en allmän principiell inriktning för att lösa det aktuella problemet eller uppgiften, till exempel 
”att samla in och förvara åtskilt från människa och miljö”.

•	 Strategi 
ett tekniskt tillvägagångssätt för att genomföra en princip, till exempel ”geologisk deponering”.

•	 System 
en uppsättning samverkande anläggningar som krävs för att praktiskt tillämpa en strategi.

•	 Systemvariant 
alternativa utformningar av de anläggningar som tillhör ett visst system, till exempel kan kapseln 
deponeras vertikalt eller horisontell enligt KBS-3-metoden.

Det system som väljs ska förverkliga den valda strategin. Inom ramen för ett visst system kan det 
finnas systemvarianter.

I allmänt språkbruk används ofta begreppet alternativa metoder, utan att det klart framgår huruvida de 
olika metoderna utgör resultatet av tillämpning av helt olika strategier eller om de utgör olika system 
som ryms inom ramen för en och samma strategi. Det förekommer också att begreppet ”metod” 
används i den betydelse som begreppen ”system” och ”systemvariant” getts i föregående stycken. 

1.3 Omfattning
Denna rapport är en genomgång och redovisning av aktuella bedömningar när det gäller främst 
strategier och system som kan komma i fråga vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. 
För vissa av de strategier som ingår har ingen eller endast marginell utveckling förekommit sedan 
publi ceringen av de tidigare studierna (SKB 2000a, Grundfelt 2010a). I dessa fall har texten i princip 
lämnats orörd. För andra har kunskaperna vidgats, varför texten har aktualiserats i väsentlig omfattning. 

Målsättningen har varit att beskrivningarna av de olika strategierna ska vara likvärdiga i detaljerings-
grad och möjliggöra en analys av hur strategierna svarar mot ställda krav och jämförelsegrunder. 
Eftersom de olika strategierna och systemen befinner sig på olika nivå när det gäller utveckling och 
kunskapsläge är det dock ofrånkomligt att vissa beskrivningar är mer översiktliga än andra.
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Rapporten har byggts upp kring ett antal teman som vart och ett tillägnats ett kapitel. Den 
avslutas med en redovisning av de skäl som lett SKB till att arbeta vidare på ett system byggt på 
KBS-3-metoden. Följande teman redovisas:

•	 Bakgrundsfakta.

•	 Beskrivning	av	olika	principer,	strategier	och	system	för	slutligt	omhändertagande	av	använt	
kärnbränsle.

•	 Internationellt	arbete	med	slutligt	omhändertagande	av	använt	kärnbränsle.

•	 Krav	som	ställs	i	Sverige	på	slutligt	omhändertagande	av	använt	kärnbränsle.

•	 Förutsättningarna	för	olika	principer,	strategier	och	system	för	slutligt	omhändertagande	av	
använt kärnbränsle att uppfylla ställda krav.

•	 Diskussion	och	slutsatser.
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2 Bakgrundsfakta

2.1 Krav och utgångspunkter för slutligt omhändertagande
Utformning av slutförvarsanläggningen grundar sig på de övergripande krav och förutsättningar för 
hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle som samhället formulerat i svensk lagstiftning 
och ingångna internationella överenskommelser. De viktigaste kraven i svensk lagstiftning är 
miljökraven i miljöbalken, säkerhets kraven i kärntekniklagen, med tillhörande föreskrifter, och 
strålskyddskraven i strålskyddslagen, med tillhörande föreskrifter. Med utgångspunkt från dessa krav 
har SKB definierat att ändamålet med slutförvaret för använt kärnbränsle är att skydda människors 
hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande strålning från det använda kärnbränslet.

Förutsättningarna för utformningen av anläggningen är att olovlig befattning med kärnbränsle ska 
förhindras, både före och efter förslutning. Efter förslutning ska slutförvaret förbli säkert utan underhåll 
eller övervakning. Den långsiktiga säkerheten ska baseras på ett system av passiva barriärer.

Slutförvaret är avsett för använt kärnbränsle från de svenska reaktorerna och ska skapas inom 
Sveriges gränser. SKB:s utgångspunkt är att lokaliseringen ska ske med frivillig medverkan av 
berörda kommuner och att slutförvaret ska etableras av de generationer som dragit nytta av den 
svenska kärnkraften.

Inkapslingsanläggningen behövs för att kapsla in använt kärnbränsle inför en slutlig förvaring i 
berggrunden. I befintligt centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) mellanlagras använt 
kärnbränsle från svenska kärnkraftverk innan det kapslas in och förs till slutförvarsanläggningen. 

I korthet kan internationella överenskommelser och svensk lagstiftning sammanfattas såsom att

•	 Ägarna	till	kärnkraftverken	ansvarar	för	att	kärnavfall	slutförvaras	på	ett	säkert	sätt.
•	 Avfallet	ska	tas	om	hand	inom	landet,	om	det	kan	ske	på	ett	säkert	sätt.
•	 Havet	och	havsbotten	utanför	landets	gränser	får	inte	utnyttjas.
•	 Systemet	ska	vara	utformat	så	att	olovlig	befattning	med	kärnämne	eller	kärnavfall	förhindras.
•	 Säkerheten	ska	vila	på	flerfaldiga	barriärer.
•	 Slutförvaring	ska	inte	kräva	övervakning	och	underhåll.
•	 Man	ska	sträva	mot	att	undvika	att	lägga	otillbörliga	bördor	på	kommande	generationer.

Kapitel 5 är en ingående genomgång av de krav som ställs på strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle i Sverige.

2.2 Tidsperspektiv för slutligt omhändertagande
Det använda kärnbränslet innehåller radioaktiva ämnen, radionuklider. Dessa sönderfaller under 
avgivande av joniserande strålning. Sönderfallet innebär samtidigt att strålningen från och därmed 
det använda bränslets farlighet minskar med tiden. Ett sätt att definiera den tidsrymd som det använda 
kärnbränslet är farligt är att jämföra dess farlighet med farligheten av i den mängd uranmalm som 
man måste utvinna för att tillverka bränslet. Man kan då till exempel jämföra radioaktiviteten för de 
två fallen att a) Uranmalmen lämnas obrutet i berggrunden respektive att b) Malmen bryts, uranet 
avskiljs, anrikas och används som bränsle i kärnreaktorer. I fall a) förblir uranmalmen på plats i 
berggrunden och avger strålning motsvarande det naturliga uranets radioaktivitet. Användningen av 
uranmalmen i fall b) ger upphov till olika materialfraktioner med varierande grad av radioaktivitet. 

I figur 2-1 visas hur radio aktiviteten utveck las med tiden för fall a) (grov blå linje) och fall b) (grov 
röd linje) (SKB 2011). De tunna linjerna visar radioaktiviteten i olika avfallsfraktioner i fall b). 
Skalorna är logaritmiska för att göra diagram met läsbart med de stora aktivitetsvariationerna och den 
långa tidsskalan. I diagrammet har, för att tydliggöra jämförelser, radioaktiviteten i naturligt uran 
satts till värdet ett. Aktiviteten 100 i diagrammet betyder således att aktiviteten är 100 gånger högre 
än i den mängd naturligt uran som är ursprung till det radioaktiva materialet. 
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I fall a) är aktiviteten i det närmaste konstant under tider som är väsentligt kortare än halveringstiden 
hos uran-238 (4,5 miljarder år). I fall b) är aktiviteten från början betydligt högre och avtar stadigt 
för att efter cirka 100 000 år ha minskat till ett värde nära fall a). Under dessa 100 000 år domineras 
aktiviteten i fall b) helt av bidraget från det använda kärnbränslet. Efter 100 000 år avtar aktiviteten 
långsammare och ligger hela tiden i närheten av fall a).

Kärnbränslecykeln ger alltså totalt sett upphov till betydligt förhöjd radioaktivitet under cirka 
100 000 år. Under de första hundratalen år dominerar klyvningsprodukterna det använda bränslets 
radioaktivitet. Vid längre tider är det aktiniderna som dominerar. Vissa strategier för omhändertagande 
av det använ da bränslet går ut på att separera ut en del eller alla aktiniderna och återanvända dessa i 
nytt bränsle varvid ett högaktivt avfall uppstår som restprodukt vid separations processen. Huvuddelen 
av detta högaktiva avfall består av klyvningsprodukterna och små restmängder (~0.1 %) av aktiniderna. 
På detta sätt utnyttjas bränslets resurser i form av klyvbara ämnen effektivare, samtidigt som mängden 
långlivade radioaktiva ämnen i avfallet minskar. Avfallet har dock fortfarande en starkt förhöjd radio-
aktivitet under lång tid i förhållande till samhällets förvän tade förmåga att upp rätt hålla den kontinuitet 
som krävs för att möjliggöra en övervakad lagring som alternativ till slutförva ring.

2.3 Svenskt utvecklingsarbete för slutligt omhändertagande 
av använt kärnbränsle

2.3.1 Översikt

Det svenska kärnavfallsprogrammet tog sin avstamp i Aka-utredningen som publice rades våren 1976 
(Industridepartementet 1976) och som föreslog att projekteringen av en svensk upparbet ningsan-
läggning skulle inledas samtidigt med förstudier för geologisk slutförvaring av upparbetningsavfallet. 

Figur 2-1. Radioaktivitet i använt kärnbränsle av typ SVEA 64 med en utbränningsgrad av 38 MWd/kg U 
relativt radioaktiviteten i motsvarande mängd uranmalm. De olika fraktionerna utgörs av det använda 
bränslet, det utarmade uranet och de urandöttrar som avskiljs i uranverket. OBS att skalorna är 
logaritmiska. (SKB 2011).
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Efter krav från den borgerliga koalitionsregeringen som hade tillträtt hösten 1976 startade reaktorägarna 
genom sitt dotterbolag SKBF det så kallade Projekt Kärnbränsle säkerhet, KBS-projektet (SKBF 1977a), 
för att utveckla ett system för slutförvaring av förglasat högaktivt avfall från upparbetning av använt 
kärn bränsle. Utformningen av ett system för hantering och slutförvaring av förglasat högaktivt avfall 
togs fram i samarbete med det franska företaget Saint Gobain Techniques Nouvelles (SKBF 1977b). 

I en bilaga till den första rapporten, KBS-1, skisserades även möjlig heterna till slutförvaring genom 
direkt depo nering av använt kärnbränsle, det vill säga utan föregående upparbetning. Fortsatt 
utredningsarbete ledde till publiceringen av KBS-2- och KBS-3-rapporterna (SKBF 1978, 1983). 
I dessa rapporter redovisades principiella anläggnings utformningar som senare vidareutvecklats till 
dagens KBS-3-system.

Dåvarande SKBF presenterade i en rapport år 1983 den så kallade KBS-3-metoden för slutförvaring 
i Sverige av använt kärnbränsle. I ansökningar till regeringen om tillstånd enligt den då gällande 
villkorslagen att få starta de två sista reaktorerna i det nuvarande kärnkraftsprogrammet (Forsmark 3 
och Oskarshamn 3), åberopade reaktorägarna denna rapport. I början av år 1984 ersatte den nu gällande 
kärntekniklagen bland annat bestämmelserna i villkorslagen. Regeringens tillstånd i juni 1984, att 
tillföra de båda reaktorerna kärnbränsle fattades med hän visning till övergångsbestämmelser i den 
nya lagen (Regeringen 1984). 

Av regeringsbeslutet framgick att regeringen funnit att KBS-3-metoden för slutförvaring av det 
använda kärnbränslet vid en samlad bedömning ”i sin helhet i allt väsentligt befunnits kunna 
godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd”, även om påpekanden hade gjorts om enskildheter. 
Regeringen erinrade samtidigt om att bestämmelserna i 1984 års kärntekniklag innebar att reaktor-
ägarna vart tredje år med början år 1986 skulle utarbeta ett program för det allsidiga forsknings- och 
utvecklingsprogram och övriga åtgärder, som behövs för att på ett säkert sätt ta hand och slutförvara 
bland annat det använda kärnbränslet samt att programmet skulle granskas av regeringen. Vidare 
påpekade regeringen ”att slutlig ställning i fråga om hanteringsmetod för använt kärnbränsle 
kommer att tas först sedan erfarenheter vunnits och slutsatser kunnat dras från den kunskap och 
förbättrade teknik som svenskt och internationellt utvecklingsarbete ger”. 

Parallellt med utvecklingen av KBS-3-systemet har andra system studerats. En statlig myndighet, 
Nämnden för hantering av använt kärnbränsle, NAK, startade under första halvan av 1980-talet 
studier av ett koncept som kallades WP-Cave. Konceptet hade i sina huvuddrag tagits fram av 
företaget WP-System (därav namnet, senare ombildat till Boliden WP Contech). NAK ombildades 
sedermera till Statens kärnbränslenämnd, SKN, som något år senare (1985) publicerade en rapport 
om konceptet samt överlät åt SKB att värdera konceptet i förhållande till KBS-3. 

Inom ramen för redovisning och granskning av Fud-programmen har SKB bedrivit ett antal studier 
av olika system för omhändertagande av använt kärnbränsle inklusive WP-Cave (SKB 1989b), 
depone ring i djupa hål, i långa tunnlar och i medellånga tunnlar (Juhlin och Sandstedt 1989, 
Sandstedt et al. 1991, SKB 1992a, Juhlin et al. 1998, Ekendahl och Papp 1998, Smellie 2004, 
Grundfelt och Wiborgh 2006a, b, Marsic et al. 2006, Grundfelt 2010b, 2013, Marsic och Grundfelt 
2013a, b, Grundfelt och Crawford 2014) samt transmutation (Dufek et al. 2006, Grundfelt och 
Lindgren 2006, Ahlström et al. 2007, Aneheim et al. 2013, Forsström 2013). 

SKB har, baserat på genom förda studier, dragit slutsatsen att av de utvär dera de metoderna har 
KBS-3-metoden bäst förutsätt ningar att ge ett säkert omhändertagande av det använda kärnbränslet. 
Denna metod innebär att det använda bränslet kapslas in i lastbärande och täta kapslar och slut-
förvaras på ett djup av 400–700 meter i det svenska urberget. Metoden har av rege ringen godtagits 
som planerings för ut sättning för de plats undersökningar som pågick 2002–2007. SKB har i en 
särskild studie (Söderberg 2010) låtit belysa arbetet med att utveckla KBS-3-systemet.

Regeringen begärde i november 2009 att SKB skulle redovisa kunskapsläget vad gäller alternativa 
slut förvaringsmetoder såsom bland annat djupa borrhål. SKB överlämnade i mars 2009 den begärda 
redo visningen till Strålsäkerhetsmyndigheten (SKB 2009).
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2.3.2 Allmänna utgångspunkter

SKB har sedan år 1986 upprättat tio forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram enligt 
kärntekniklagen, nämligen åren 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 och 2013. 
Därutöver har SKB kompletterat tre av dessa program enligt särskilda beslut av regeringen (komplet-
teringar åren 1994, 2000 och 2009). I samtliga redovis ningar har SKB bedömt att KBS-3-metoden är 
den metod som är lämpligast att genomföra i Sverige. Alternativ har redovisats och diskuterats, men 
olika ingående vid olika tillfällen.

I det följande sammanfattas de redovisningar av alternativ till KBS-3-metoden som SKB har 
presen terat i de nämnda programmen (inklusive kompletteringarna) samt uttalanden om programmen 
av granskande myndigheter och av rege ringen. I beskrivningen har 1994 års komplettering av 
Fud-program 1992 ute lämnats, då komplette ringen inte innehöll någon information om alternativa 
metoder. Noteras kan att även KBS-3-rapporten – liksom de tidigare KBS-1- och KBS-2-rapporterna 
– innehöll redovisningar om alternativa slutförva ringsmetoder.

2.3.3 FoU-program 86 

I SKB:s FoU-program 86 (SKB 1986a) redovisades sex principer för slutförvaring av högaktivt 
kärnavfall som förekommit i den internationella diskussionen, nämligen 

•	 Placering	på	stort	djup	i	kontinentala	geologiska	formationer.

•	 Placering	i	ytliga	jord-	eller	berglager.

•	 Placering	under	havsbotten	i	djuphavssediment.

•	 Dumpning	i	havet.

•	 Placering	i	eller	under	större	inlandsis	(till	exempel	Antarktis).

•	 Utskjutning	i	rymden.

SKB bedömde att den förstnämnda principen var den enda som inom överskådlig tid var tillgänglig 
och genomförbar för svenskt vidkommande. Forskningsprogrammet hade därför inriktats mot 
att ”slutför varingen av det använda kärnbränslet skall ske djupt ner i svensk berggrund”. I en 
underlagsrapport till FoU-program 86 (SKB 1986b) diskuterades alternativ till ett slutförvar av 
KBS-3-typ. De alternativ som uppmärksammades särskilt var ett luftkylt förvar som förlades på 
minst 400 meters djup men över grundvattennivån (anm. så djup grundvattenyta återfinns sannolikt 
endast på ett fåtal platser i världen, om några), deponering i 5–10 km djupa hål samt det så kallade 
WP-Cave konceptet. I detta skulle en större mängd använt bränsle placeras i en hydraulisk bur i 
berggrunden, till en början kylas med luft cirkulation via värmeväxlare, varefter förvaret efter cirka 
100 år skulle tillåtas bli vattenfyllt. SKB redovisade för- och nackdelar med dessa tre alternativ i 
förhållande till KBS-3-lösningen.

Statens kärnbränslenämnd var den myndighet som hade uppgiften att genomföra en granskning av 
FoU-program 86 och att redovisa resultatet av granskningen till regeringen. Efter ett omfattande 
remiss förfarande blev nämndens slutsats att låg prioritet borde ges åt fortsatt arbete med system för 
förvaring över grundvattennivån, men att SKB borde fortsätta studierna av WP-Cave och deponering 
i djupa borrhål (SKN 1987). Regeringen ställde sig, i sitt beslut den 26 november 1987, allmänt 
bakom vad Kärnbränslenämnden påpekat vid sin granskning av programmet, men uttalade sig inte 
specifikt om forsknings- och utvecklingsarbetet kring olika alternativa metoder för slutförvaring 
(Regeringen 1987).

2.3.4 FoU-program 89

SKB:s FoU-program 89 innehöll en redogörelse för resultatet av SKB:s studier kring WP-Cave och 
deponering i djupa borrhål (SKB 1989a). En jämförelse mellan KBS-3 och WP-Cave utmynnade 
i slutsatsen att båda systemen kunde ge acceptabel säkerhet, att båda var genomförbara men att 
WP-Cave krävde väsentligt mer utvecklingsinsatser, att det inte kunde bedömas om det skulle vara 
lättare att finna lämplig förläggningsplats för det ena eller det andra systemet samt att genomförande 
av WP-Cave skulle bli avsevärt dyrare. Med hänvisning härtill förklarade SKB att man inte avsåg 
fortsätta studierna med WP-Cave som ett sammanhållet system. 
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När det gällde deponering i djupa borrhål förklarade SKB att det inte fanns något underlag för att 
tillåta en klar jämförelse med KBS-3. Studierna kring djupa borrhål skulle därför fortsätta.

SKB lanserade i Fud-program 89 också en idé som innebar att deponeringen skulle ske i långa 
tunnlar som skulle dras ut under Östersjön. Man förklarade att denna idé dock krävde ett geologiskt 
bedömningsunderlag som inte kunde föreligga tidigare än i slutet av år 1992.

Statens kärnbränslenämnd var också vid detta tillfälle den myndighet som hade uppgiften att 
genomföra en granskning av FoU-programmet och att redovisa resultatet av granskningen till 
regeringen. Efter ett omfattande remissförfarande blev nämndens slutsats att studierna av deponering 
i djupa borrhål och i långa tunnlar under Östersjön borde fortsätta. Kärnbränslenämnden betecknade 
idén om deponering i långa tunnlar som ”intressant” och utgick då ”från att tunnlarna lokaliseras i 
ett område där urberget överlagras av sedimentära bergarter och där landhöjningen förväntas bli så 
obetydlig att förvaret förblir havsvatten täckt under återstoden av den återstående mellanistiden”. 
I fråga om WP-Cave avsåg nämnden återkomma (SKN 1990).

I beslut den 20 december 1990 erinrade regeringen om att ”forskningsarbetet bör omfatta en redovis-
ning och en uppföljning av alternativa hanterings- och förvarings metoder som framkommer under 
den fort satta forskningen” och betonade ”att någon bindning till en viss bestämd hanterings- eller 
förvarings metod inte bör ske förrän de säkerhets- och strålskyddsproblem som kan föreligga kan 
överblickas” samt framhöll ”att de alternativ med djupa borrhål och långa deponerings tunnlar under 
Östersjöns botten som SKB studerar, enligt regeringens uppfattning framstår som mindre lämpliga 
som slutförvar” (Regeringen 1990).

2.3.5 Fud-program 92

SKB:s studier kring alternativa slutförvarssystem hade sedan år 1990 bedrivits inom ramen för det 
så kallade Projekt AlternativStudier för Slutförvar (Pass). Slutrapporten från detta projekt kom att 
utgöra bas för de resonemang i alternativfrågan som presenterades i SKB:s Fud-program 92  
(SKB 1992a, b). SKB formulerade i Fud-programmet tre grundprinciper för hantering av det 
använda kärnbräns let och menade att en bred politisk och allmän opinion i Sverige var överens  
om dessa. De tre principerna kan sammanfattas som följer (SKB 1992a):

•	 Det	kärnavfall	som	redan	finns	måste	tas	om	hand	på	ett	säkert	sätt	i	vårt	eget	land.

•	 Framtida	säkerhet	bör	baseras	på	en	förvaringsmetod	som	inte	förutsätter	tillsyn	eller	underhåll.

•	 Samtidigt	som	man	arbetar	konkret	och	målmedvetet	mot	att	förverkliga	slutförvaring	av	
allt använt kärnbränsle, bör man så långt möjligt behålla handlingsfriheten med tanke på om 
alternativa och bättre lösningar kommer fram eller om man omvärderar nuvarande inställning 
till upparbetning.

Inom Pass-projektet hade man arbetat både med alternativa slutförvaringsmetoder och med  
olika kapsel alternativ inom ramen för dessa olika metoder. Slutsatsen av studien var – och som 
Fud-program 92 baserades på – att KBS-3-metoden skulle behållas som så kallat referenssystem. 

I Fud-program 92 presenterades dels WP-Cave-alternativet – som SKB redan år 1989 hade lagt åt 
sidan – dels tre andra alternativ till KBS-3-metoden. Dessa benämndes Djupa borrhål, Långa tunnlar 
och Medellånga tunnlar. Långa tunnlar avsåg nu inte den idé om långa tunnlar ut under Östersjön 
som regeringen i december 1990 tagit avstånd från. Istället avsågs att stora kapslar (omgivna av 
bentonit block) skulle deponeras horisontellt i långa (4–5 km) tunnlar som borrats på cirka 600 meters 
djup i olika riktningar med utgångspunkt från en plats rakt under det industriområde dit kapslarna 
först skulle föras. Medellånga tunnlar definierades som ”en utformning med horisontellt deponerade 
kapslar av KBS-3-storlek i rad med borrade orter”.

De fyra alternativen jämfördes med avseende på teknik för bergarbeten och deponering, långsiktig 
funktion och säkerhet samt kostnader. Alternativet Djupa borrhål fick vid denna jämförelse den 
lägsta placeringen, därnäst alternativet Långa tunnlar. Alternativet Medellånga tunnlar ansågs 
mer lovande, men tekniska fördelar med KBS-3 bedömdes ha ett större värde än den ekonomiska 
vinstpotentialen för detta alternativ. 
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Uppgiften att granska SKB:s Fud-program och att överlämna det till regeringen hade nu övertagits av 
Statens kärnkraftinspektion. Parallellt med den granskningen skulle även Statens råd för kärnavfalls-
frågor, KASAM, företa en fristående bedömning. Både Kärnkraftinspektionen och KASAM diskuterade 
ingående de bedömningar som SKB nu redovisade och framförde kritik. Visserligen ansåg de fortfaran de 
att starka skäl talade för att SKB skulle arbeta vidare med KBS-3-metoden, men de skäl som SKB hade 
anfört för att lägga andra alternativ åt sidan ansåg de inte vara tillräckligt genomarbetade för en sådan 
slutsats (SKI 1993, KASAM 1993). 

I beslut den 16 december 1993 föreskrev regeringen att SKB i nästa Fud-program skulle redovisa sin 
”bedömning av kunskapsläget beträffande de alternativ som kan komma ifråga för slutförvaring av 
använt kärnbränsle och långlivat avfall i Sverige” (Regeringen 1993).

2.3.6 Fud-program 95

I Fud-program 95 upprepade SKB de tre grundprinciper för hantering av det använda kärnbränslet 
som slagits fast i Fud-program 92 (SKB 1995). SKB förklarade att man avsåg genomföra en 
”djupförva ring” enligt KBS-3-konceptet med sikte på att år 2008 kunna påbörja deponering av 
en mindre del av det använda kärnbränslet (cirka 800 ton). Parallellt med denna huvuduppgift 
avsåg SKB ”att följa och i begränsad utsträckning stödja FoU på alternativa utvecklingslinjer som 
huvudsakligen dock drivs i andra länder”. Under rubriken ”Alternativa metoder” redovisades i första 
hand utvecklingsarbetet i andra länder kring Separation och transmutation. Slutsatsen var att detta 
utvecklingsarbete ”möjligen på lång sikt kan bli av intresse för det svenska kärnavfallsprogrammet”. 
SKB avsåg därför att fortsätta ge visst stöd till inhemsk forskning som syftar till djupare förståelse 
av detta koncept. SKB nämnde också alternativet Djupa borrhål och förklarade att bland annat 
utvecklingen av borrteknik skulle bevakas. 

Statens kärnkraftinspektion fann vid sin granskning att ”KBS-3-metoden även fortsätt ningsvis 
bör vara huvudinriktningen för SKB:s fortsatta arbete” (SKI 1996). Alternativ till KBS-metoden 
behövde dock enligt inspektionen ”redovisas och belysas ytterligare, särskilt det så kallade noll-
alternativet…” Inspektionen bedömde vidare att transmutation ”för närvarande inte framstår som 
ett realistiskt alter nativ för svensk del”. Vad SKB hade uttalat om Djupa borrhål kommenterades 
inte. Statens råd för kärnavfallsfrågor berörde inte alternativfrågan i sitt yttrande (KASAM 1996). 

Regeringen framhöll i sitt beslut den 19 december 1996 (Regeringen 1996) bland annat ”att även om 
KBS-3-metoden skulle vara ett rimligt val för demonstrationsdeponering bör SKB inte binda sig för 
någon specifik hanterings- och förvaringsmetod innan en samlad och ingående analys av tillhörande 
säkerhets- och strålskyddsfrågor redovisats. Enligt regeringens uppfattning krävs det att SKB samlat 
och på ett mer utförligt sätt redovisar de alternativa lösningar till KBS-3-metoden som redovisats i 
tidigare	forsknings	program.	Även	olika	varianter	av	KBS-3-metoden	bör	därvid	redovisas.	Särskilt	
konsekven serna för det fall det planerade slutförvaret inte alls kommer till stånd (nollalternativet) bör 
belysas på ett mer ingående sätt än vad som hittills har skett. Det fortsatta arbetet med transmutation 
bör redovisas.”

2.3.7 Fud-program 98

SKB:s Fud-program 98 innehöll utförligare översikter än i tidigare program över arbetet med dels 
KBS-3-metoden, dels andra metoder (SKB 1998). SKB bad uttryckligen att genom granskningen 
få klar lagt ”om djupförvaring enligt KBS-3-metoden även i fortsättningen ska vara den som prio-
riteras”. Framställ ningen i Fud-program 98 om olika metoder baserades bland annat på en särskild 
underlagsrapport som hade tagits fram om alternativa metoder (Ekendahl och Papp 1998) och på en 
ny geovetenskaplig forskningsrapport om djupa borrhål (Juhlin et al. 1998). 

I ett kapitel i Fud-program 98 med rubriken Metodval identifierades först tre ”principer” för 
hantering av farligt avfall, nämligen 

•	 Spridning	och	utspädning.

•	 Omvandling	till	mindre	farliga	ämnen.

•	 Isolering.	
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Det konstaterades att den sistnämnda principen är den som framför allt diskuterades för radioaktivt 
avfall världen över. Vidare identifierades fem olika ”strategier” för att ta hand om använt kärn-
bränsle. Dessa strategier var:

1. Övervakad lagring, 

2. Direktdeponering i djupförvar,

3. Upparbetning och därefter deponering av upparbetningsavfallet i djupförvar, 

4. Upparbetning, transmutation och därefter deponering av avfallet från dessa processer i djupförvar,

5. Kvittblivning. 

I en tabell sammanfattades för- och nackdelar med dessa fem strategier. SKB menade att alternativen 
3 och 4 inte var aktuella för svensk del, alternativ 5 verkade tekniskt ogenomförbart och alternativ 
1 skulle lägga ansvaret på säkerheten på framtida generationer. Slutsatsen var att alternativ 2, som 
också kallades geologisk deponering, var den enda rimliga strategin. 

Fud-program 98 innehöll också redovisningar av på vilket sätt SKB avsåg att följa och stödja 
pågående forskning om separation och ett omnämnande av den tidigare nämnda geovetenskapliga 
forsknings rapporten om djupa borrhål.

Både Statens kärnkraftinspektion och KASAM diskuterade i sina respektive yttranden ingående den 
så kallade alternativfrågan och drog båda slutsatsen att strategin med geologisk förvaring var den 
enda rimliga för svensk del (SKI 1999, KASAM 1999). Kärnkraftinspektionen menade att ”hittills 
föreliggande underlag” talade för att KBS-3-metoden är tekniskt realiserbar, även om mycket 
utvecklings- och utprovningsarbete återstår. Men SKB borde, ansåg inspektionen, komplettera 
analysen av alternativa systemlösningar, inklusive nollalternativet. Syftet härmed skulle vara att 
”verifiera på ett tydligare sätt att väsentligt bättre metod än KBS-3 inte rimligen står till buds för 
svenskt vidkom mande”. 

KASAMs resonemang utmynnade i fyra slutsatser. Dessa var sammanfatt ningsvis följande: 

1. Nollalternativet är inte en slutlig lösning, det är inte försvarbart att förlita sig på att ”den inter-
nationella utvecklingen inom vetenskap och metodik kan leda till bättre lösningar än dem som nu 
är inom räckhåll”. 

2. Det är inte meningsfullt att SKB driver egna utvecklingsarbeten, annat än inom ramen för slutför-
varing i svensk berggrund. En sammanställning av det internationella kunskapsläget i fråga om 
transmutation bör dock ingå i framtida Fud-program. 

3. Ett bestämt förord ges för alternativ som innebär ett byggt förvar inom ramen för den översta 
kilometern av berggrunden framför Djupa borrhål. 

4. Eftersom KBS-metoden, alltsedan arbetet påbörjades i slutet av 1970-talet, har ifrågasatts av 
många, så ”kan knappast SKB underlåta” att redovisa en alternativ metod. SKB borde därför 
utreda omfattning och innehåll i ett sådant forsknings- och utvecklingsprogram som behövs för 
att det ska vara möjligt att jämföra alternativet Djupa borrhål med KBS-metoden. 

Regeringens beslut den 24 januari 2000 (Regeringen 2000) innebar att SKB skulle komplettera 
analysen av alternativa systemutformningar och i första hand belysa innebörden av nollalternativet. 
Vidare skulle Djupa borrhål belysas med inriktning på omfattning och innehåll i det forsknings- och 
utvecklings program som behövs för att denna metod skulle kunna jämföras med KBS-3-metoden på 
likvärdiga grunder.

2.3.8 Fud-K år 2000

Den komplettering av forsknings- och utvecklingsprogrammet som regeringen hade begärt redovisade 
SKB i december 2000. Det skedde i dokumentet ”Samlad redovisning av metod, platsval och 
program inför platsundersökningsskedet”, ofta benämnt ”Fud-K” (SKB 2000d). Den kompletterande 
analysen av alternativa systemutformningar byggdes upp kring genomgångar av internationella 
och svenska grundläggande krav på ett omhändertagande av använt kärnbränsle och av tänkbara 
strategier med utgångspunkt från dessa krav samt en diskussion om vilka av dessa strategier som var 
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rimliga att diskutera vidare utifrån det svenska kärnkraftsprogrammet. Grunden för denna framställ-
ning utgjordes av en separat rapport som SKB hade tagit fram (SKB 2000a). SKB:s slutsats var att 
fokusera den fortsatta diskussionen kring tre alternativa handlingsvägar, nämligen upparbetning och 
transmutation, övervakad lagring samt geologisk deponering. SKB:s bedömningar av de principer 
och strategier som hade studerats sammanfattades enligt tabell 2-1.

SKB menade att det så kallade nollalternativet hade innebörden att förvaringen i det centrala lagret 
för använt kärnbränsle (Clab) förlängdes för en obestämd framtid och att endast åtgärder vidtogs 
för fortsatt drift och underhåll av Clab. Man hade därför låtit göra utredningar om de tekniska 
möjligheterna att förlänga lagringen där till 100–200 år samt om konsekvenserna av om Clab måste 
överges som följd av krig eller en miljökatastrof. En slutsats var att Clab, med vissa renoverings- 
och moderniseringsinsatser, skulle kunna drivas vidare under 100 år eller mer ”så länge vi har det 
samhälle som vi har idag”. Om övervakningen och kontrollen av Clab upphör av någon anledning, 
skulle konsekvenserna kunna bli allvarliga. SKB avstyrkte denna handlingslinje och hänvisade bland 
annat till följande bedömning som Statens råd för kärnavfallsfrågor hade gjort vid dess granskning 
av Fud-program 98 (KASAM 1999): 

Redan en förlängd mellanlagring i avvaktan på att nya kunskaper och ny teknologi skall leda till 
bättre metoder kan få en allvarlig konsekvens. Utvecklingen av en fruktbar idé till en mogen, utprovad 
teknik tar decennier, när tekniken skall fylla de anspråk som ställs på hantering och slutförvaring 
av högaktivt avfall. Under tiden hinner den kompetens inom kärnavfallsområdet som nu finns hos 
myn dig heter, kärnkraftföretag, SKB, universitet och konsulter att skingras. Om dessutom kärnkraften 
avveck lats under tiden och avfallsarbetet satts på sparlåga blir arbetsområdet ointressant och får 
ingen nyrekrytering. Engagemang, överblick och detaljkunskaper finns nu. Att riskera att avveckla 
denna resurs är ett dåligt alternativ.

SKB:s diskussion av strategin Upparbetning och transmutation utgick från att ett övergripande 
syfte var att utnyttja uranråvaran effektivt och att omvandla långlivade radioaktiva ämnen i använt 
kärnbränsle till kortlivade och stabila ämnen. Tre olika alternativa system för upparbetning och 
transmutation beskrevs. I de tre systemen lades olika vikt på skilda delar i det övergripande syftet. 

I fråga om strategin Övervakad lagring hänvisade SKB till att ”övervakad lagring under lång tid, 
flera tusen år” hade föreslagits av remissinstanser i samband med granskningen av Fud-program 98. 
SKB framhöll att erfaren heter av och forskning om övervakad lagring under så långa tidsrymder 
saknas. Där emot fanns erfarenheter från och studier kring mellanlagring i form av både våt (som i 
Clab) och torr lagring under en begränsad tid. Den variant av torr lagring som förts fram i debatten 
under benämningen DRD-metoden (Dry Rock Deposit, se vidare avsnitt 3.6) var avsedd för lagring 
under flera tusen år. Med hänvisning till redan identifierade osäkerheter kring torr mellanlagring 
under mer än några hundra år (möjliga förändringar i behållarnas täthet som följd av inverkan av 
kombinationen av hög temperatur och hög strålning) avvisade SKB DRD-metoden, med hänvisning 
till att den är behäftad med alltför stora osäkerheter. 

Tabell 2-1. SKB:s bedömning i Fud-K (SKB 2000d) av alternativa principer och strategier för 
omhändertagande av använt kärnbränsle.

Strategi SKB:s bedömning

Havsdumpning, deponering i djuphavs-
sediment, deponering under inlandsis

Strider mot internationella överenskommelser.

Övervakad lagring Ansvar överlåts på kommande generationer.

Uppfyller inte säkerhets- och strålskyddskraven på lång sikt.

Utskjutning i rymden Resurskrävande, kostsamt.

Upparbetning och transmutation Förutsätter upparbetning.

Kräver ett komplicerat kärntekniskt system inklusive nya reaktorer. 
Omfattande forskning behövs. 

Avfall måste tas om hand på liknande sätt som använt kärnbränsle.

Har kopplingar till framtidens energisystem.

Ekonomiskt och politiskt inte aktuellt i Sverige. 

Geologisk förvaring Kan uppfylla alla krav.

Kan genomföras i dag.

Framtida generationer har möjlighet att återta avfallet.
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Inom ramen för strategin Geologisk förvaring redovisade SKB en sammanfattande värdering 
och jäm förelse mellan alternativen KBS-3, Mycket långa tunnlar, WP-Cave och Djupa borrhål. 
Värderingen skedde mot dels ett antal definierade krav, dels kostnadsaspekter och utmynnade i 
följande slutsats:

”KBS-3-metoden är väl utvecklad och mogen att gå över i en genomförandefas… Det är framför 
allt strålskydd och säkerhet, såväl långsiktigt som under drift, som ger KBS-3 ett försteg framför 
de andra alternativen.”

Mycket långa tunnlar är till stora delar likvärdig med KBS-3 och har en del miljömässiga fördelar. 
KBS-3 bedöms dock erbjuda bättre säkerhet under drift. Alternativet WP-Cave har tydliga nackdelar 
jämfört med KBS-3.

För att kunna klarlägga teknik och utformning och analysera säkerheten för alternativen WP-Cave 
och	Djupa	borrhål	krävs	det	omfattande	kunskapsuppbyggnad	och	teknikutveckling.	Även	om	ett	
sådant arbete skulle vara framgångsrikt framstår dessa alternativ inte, vid en samlad bedömning, 
som mer intressanta än KBS-3. Båda alternativen är förknippade med betydande osäkerhet om 
och när ett förvar skulle kunna byggas. Risken finns därmed att omhändertagandet av det använda 
kärnbränslet blir en fråga för kommande generationer.

SKB redovisade vidare resultatet av en särskild utredning om Djupa borrhål som man låtit göra under 
år 2000 (SKB 2000c). SKB:s sammanfattande bedömning om detta alternativ var följande (SKB 2000d):

”Väsentliga osäkerheter måste klarläggas för att en deponering i djupa borrhål skulle kunna jämföras 
med KBS-3 på likvärdig grund. Osäkerheterna gäller främst berg- och grundvattenförhållandena i 
den djupa berggrunden och tekniken för deponering och återfyllning av hålen. 

Den jämförande analysen mellan olika metoder … visar att det sammantaget inte finns något som 
talar för att ett förvar i djupa borrhål, om det kan visas leva upp till alla krav, skulle öka säkerheten 
eller minska kostnaden för att slutförvara det använda kärnbränslet. SKB planerar därför inte att 
genomföra Fud-programmet för djupa borrhål utan koncentrera resurserna på att i en relativt nära 
framtid realisera ett förvar baserat på KBS-3-metoden. SKB kommer även i fortsättningen att följa 
den internationella utvecklingen på området.”

Inom ramen för KBS-3-metoden belyste SKB ett antal så kallade varianter. De varianter som 
presenterades gällde dels deponeringshålens utformning (vertikala med en eller två kapslar, horison-
tella med en kapsel samt ”medellånga” horisontella hål med flera kapslar), dels utformningen av de 
tekniska barriärerna som till exempel kopparkapselns tjocklek samt buffertens tjocklek och kvalitet.

Efter ingående granskningar av Fud-K fann både Statens kärnkraftinspektion och Statens råd för 
kärnavfallsfrågor att regeringen nu borde klart uttala att KBS-3-metoden kunde utgöra planerings-
förutsättning för de platsundersökningar som SKB avsåg genomföra (SKI 2001, KASAM 2001). 

I ett beslut i november 2001 fann regeringen ”utan att föregripa ställningstaganden till framtida 
tillståndsansökningar” att SKB borde använda ”KBS-3-metoden som planerings förutsätt ning för de 
platsundersökningar som nu avses” (Regeringen 2001). Vidare borde SKB ”även fortsättningsvis” 
inom ramen för Fud-programmen bevaka teknikutvecklingen avseende olika alternativ för omhän-
dertagande av kärnavfall. Regeringsbeslutet innehöll även ett avsnitt med redovisning av skälen för 
regeringens beslut och be döm ning. Här uttalade regeringen bland annat följande:

Regeringen delar Kärnkraftinspektionens bedömning att redovisningen av metodvalet förbättrats 
avsevärt jämfört med Fud-program 98. Redovisningen ger ytterligare stöd för regeringens bedöm-
ning (se regeringsbeslut den 24 januari 2000) att någon form av slutförvaring i berggrunden är den 
mest ändamålsenliga strategin för slutförvaring av använt kärnbränsle.

I fråga om nollalternativ poängterar såväl Kärnkraftinspektionen som Statens råd för kärnavfalls-
frågor och Strålskyddsinstitutet att detta, med utgångspunkt från 10 § kärntekniklagen, aldrig kan 
utgöra ett genomförandealternativ. Regeringen delar den uppfattningen.

Det material som bolaget nu redovisar är enligt såväl Kärnkraftinspektionen och Strålskydds-
institutet som Statens råd för kärnavfallsfrågor tillräckligt för att regeringen nu bör ange 
KBS-3-metoden som en planeringsförutsättning.
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Regeringen bedömer att bolaget bör använda KBS-3-metoden som planeringsförutsättning för de plats-
undersökningar som nu avses. Regeringen understryker dock att ett slutligt godkännande av viss metod 
för slutförvaring inte kan göras förrän i samband med ett framtida ställningstagande till ansök ningar 
om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Regeringen erinrar om tidigare påpekanden, senast i regeringsbeslutet den 24 januari 2000, att 
bolaget bör fortsätta att bevaka teknikutvecklingen avseende olika alternativ för omhändertagande 
av kärn avfall inom ramen för Fud-programmen. Regeringen erinrar vidare om de bestämmelser 
om alternativ redo visning i samband med att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas som finns i 
6 kap. 7 § 4. miljö balken. Regeringen förutsätter att frågor om vilka alternativ som skall redovisas 
i miljökonsek vens beskrivningen blir föremål för ingående överväganden i samband med det 
föreskrivna samrådet.

2.3.9 Fud-program 2001

Vid den tidpunkt, september 2001, som SKB hade att redovisa Fud-program 2001 (SKB 2001), 
förelåg ännu inte regeringens beslut med anledning av Fud-K. SKB valde att koncentrera programmet 
på frågor som relaterade till forskning och teknikutveckling kring KBS-3-metoden. SKB redovisade 
också hur man följde utvecklingsarbetet kring dels strategin Separation och transmutation, dels 
metoden Djupa borrhål. Framställningen om Separation och transmutation baserades på en genom-
gång av drygt 15 olika rapporter som hade publicerats under den närmast föregående treårsperioden. 
Redovisningen om Djupa borrhål återknöt till vad SKB hade presenterat i december 2000 i Fud-K. 

Både Statens kärnkraftinspektion och Statens råd för kärnavfallsfrågor anknöt i sina gransknings-
yttran den till regeringens uttalande i november 2001 om, att frågor om vilka alternativ som ska 
redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivningar borde diskuteras under de samråd SKB ska 
genomföra (SKI 2002, KASAM 2002). Kärnkraftinspektionen menade att SKB borde fortsätta sitt 
program avseende olika alternativ för omhändertagande av kärnavfall med i huvudsak samma inriktning 
och omfattning som tidigare. Statens råd för kärnavfallsfrågor hade en likartad uppfattning, men 
ansåg för sin del att alternativet Djupa borrhål inte var en sådan realistisk metod som förutsattes i en 
alternativredovisning enligt miljöbalken. 

Regeringen erinrade i sitt beslut i december 2002 om tidigare påpekanden som innebar att SKB 
borde ”fortsätta att bevaka teknikutvecklingen avseende olika alternativ för omhändertagande av 
kärnavfall inom ramen för Fud-programmen” samt om bestämmelserna om alternativredovisning 
vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken. Vidare uttalade regeringen att 
den ”förutsätter att frågor om vilka alternativ som ska redovisas i miljökonsek vens beskrivningen blir 
föremål för ingående överväganden i samband med det föreskrivna samrådet” (Regeringen 2002). 

2.3.10 Fud-program 2004

I Fud-program 2004 framhöll SKB att vi i Sverige i praktiken har prioriterat geologisk deponering 
och följer ”en huvudlinje med ett system som baserar sig på djupförvaring enligt KBS-3-metoden” 
(SKB 2004). SKB hänvisade till den utförliga redovisningen av alternativ till detta system som hade 
analyserats och presenterats under år 2000 (SKB 2000a, c). Samtidigt framhöll SKB att företaget 
kommer ”att fortsätta följa och stödja utvecklingen av alternativa metoder till huvudlinjen”. SKB 
noterar att två alternativ ”för närvarande” tilldrar sig mest intresse, nämligen Separation och trans-
mutation samt Djupa hål. Aktualiserade redogörelser för kunskapsläget kring båda dessa alternativ 
ingick i Fud-programmet.

Statens kärnkraftinspektion menade att vi i Sverige, för att kunna följa den internationella 
utvecklingen och för att bibehålla och utveckla vetenskaplig och teknisk kompetens inom områden 
av betydelse för kärnsäkerheten, måste kunna upprätthålla kompetens inom området Separation och 
trans mutation på nuvarande nivå (SKI 2005a). Fortsatta satsningar av SKB var därför befogade, 
även om denna strategi inte kunde anses vara ett realistiskt alternativ för svenskt vidkommande. 
Redovisningen av Djupa borrhål ansåg Kärnkraftinspektionen vara alltför kortfattad. Den behövde 
därför förtydligas inför det slutliga valet av metod och inför miljöbalksprövningen. Kärnavfallsrådet 
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redovisade en med Kärnkraftinspektionen likartad syn på området Separation och transmutation, 
men menade att Djupa borrhål inte var en realistisk metod samt upprepade tidigare ställningstaganden 
av innebörd att SKB därför borde söka alternativ till KBS-3-metoden ”inom kategorin byggda förvar 
inom den översta kilometern i berg” (KASAM 2005).

I beslut den 1 december 2005 upprepade regeringen sitt uttalande från december 2002 om att SKB 
bör fortsätta att bevaka teknikutveckling när det gäller olika alternativ för omhän der tagande av 
kärnavfall inom ramen för Fud-programmen (Regeringen 2005). I beslutet uttalade regeringen vidare 
att den anslöt sig till Kärnkraftinspektionens och Strålskyddsinstitutets bedömning att SKB borde 
förtydliga redovisningen av alternativa metoder inför miljöbalksprövningen. Något explicit uttalande 
om Djupa borrhål finns inte i regeringsbeslutet.

2.3.11 Fud-program 2007

Liksom Fud-program 2004, innehöll SKB:s Fud-program 2007 aktualiserade kunskaps översikter 
för områdena Separation och transmutation samt Djupa borrhål (SKB 2007b). I fråga om det 
sistnämnda alternativet upprepade SKB sin bedömning från åren 2001 och 2004 att ”ingenting talar 
för att depo nering i djupa borrhål skulle kunna öka säkerheten eller minska kostnaderna för det 
slutliga omhän dertagandet av den använda kärnbränslet”. Samtidigt underströk SKB att motiven för 
denna bedöm ning skulle komma ”att avrapporteras senast i samband med ansökningstillfället för 
slutförvarssys temet i en översiktlig jämförelse mellan KBS-3-metoden och djupa borrhål…”. SKB 
avsåg att fortsätta följa utvecklingen inom detta område, även om motiv saknades för att genomföra 
något forsknings program för Djupa borrhål. 

Några invändningar mot SKB:s resonemang kring alternativfrågan i Fud-program 2007 framkom 
varken i Kärnkraftinspektionens eller i Kärnavfallsrådets granskningsyttranden (SKI 2008, Kärnav falls-
rådet 2008). Regeringen begärde emellertid en redovisning av ”kunskapsläget vad gäller alterna tiva 
slutförvaringsmetoder såsom bland annat djupa borrhål” (Regeringen 2008). Denna redovisning 
ingår i den komplettering av Fud-program 2007 som SKB lämnade in i mars 2009 (SKB 2009).

I sitt yttrande över kompletteringen av Fud-program 2007 framför Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
synpunkter på redovisningen av alternativa metoder. SSM anser, i likhet med flera remissinstanser, 
att SKB bör ta fram ett fördjupat underlag om deponering i djupa borrhål. Man efterlyser dels en 
fördju pad expertbedömning kring genomförbarhet (borrteknik och deponering), dels en utförligare 
analys av osäkerheterna kring grundvattnets stabilitet på stora djup. SSM menar att dessa ytterligare 
utredningar är nödvändiga för att kunna göra en systematisk jämförelse av deponering i djupa 
borrhål med KBS-3-metoden. 

2.3.12 Fud-program 2010

Liksom Fud-program 2007, innehöll SKB:s Fud-program 2010 aktualiserade kunskaps översikter för 
områdena Separation och transmutation samt Djupa borrhål (SKB 2010). I fråga om det sistnämnda 
alternativet framför SKB att bedömningen från tidigare Fud-program kvarstår, det vill säga att 
depo nering i djupa borrhål inte är en realistisk metod för slutligt omhändertagande av använt kärn-
bränsle. Samtidigt underströk SKB att motiven för denna bedömning skulle komma ”att, tillsammans 
med övrig dokumentation som motiverar SKB:s val av KBS-3-metoden, att presenteras i samband 
med ansökningstillfället för slutförvarssystemet.” SKB avsåg att fortsätta följa utvecklingen inom 
ämnesområdena borrning och deponering i djupa borrhål.

SSM anger i sitt yttrande över Fud-program 2010 (SSM 2011) att man i samband med prövningen av 
ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle kommer att ta ställning till om SKB:s redovisning 
av alternativa metoder i ansökan är tillräcklig för att man ska kunna ta ställning i metodvalsfrågan. 
Myn digheten anger att SKB bör fortsätta att utreda vissa frågor såsom det djupa saltvattnets stabilitet 
och pekar på att SKB i själva verket har genomfört kvantitativa modellstudier av till exempel 
restvär mets påverkan. SSM delar vissa remissinstansers uppfattning att deponering i djupa borrhål 
inte uppfyller kravet i SSM:s föreskrifter om ett flerbarriärsystem eftersom berget förefaller vara den 
enda skyd dande barriären. 
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Kärnavfallsrådet berör i sitt yttrande över Fud-program 2010 (Kärnavfallsrådet 2011) under rubriken 
andra metoder transmutation och djupa deponering i borrhål. Man noterar med tillfredsställelse 
att SKB stöder transmutationsforskning vid svenska universitet samtidigt som man konstaterar att 
geologisk slutförvaring krävs även vid ett införande av transmutation. När det gäller djupa borrhål 
framför rådet att man anser att SKB behöver utreda om det föreligger fysiska förutsättningar inom 
landet att tillämpa metoden. Rådet anser dessutom att SKB behöver uppgradera kunskapen om 
grundvattnets densitetsskiktning liksom om borr- och deponeringsteknik.

I regeringens beslut beträffande Fud-program 2010 (Regeringen 2011) nämns inte metodvalsfrågan.

2.3.13 Fud-program 2013

Liksom i tidigare Fud-program gör SKB i Fud-program 2013 (SKB 2013a) en genomgång av 
kunskapsläget beträffande andra metoder och noterar att de metoder som har fortsatt aktualitet är:

•	 Upparbetning,	separation	och	transmutation.

•	 Geologisk	deponering.

SKB har för avsikt att fortsätta finansiera viss forskning inom transmutationsområdet även om 
insatserna är mindre än tidigare. SKB:s engagemang begränsas till att följa utvecklingen inom 
separationsteknik och framställning av nya bränslen. Man konstaterar att transmutation står i 
konflikt med den svenska energipolitiska linjen att direktdeponera det använda bränslet och att 
transmutationsbeslut därför ligger utanför SKB:s ansvarsområde.

SKB anger att det i genomförda studier inte finns något som pekar på att en övergång till deponering 
i djupa borrhål skulle leda till säkrare slutförvaring än den av bolaget utvecklade KBS-3-metoden. I 
pågående studier har man övergått till att analysera ett utförandekoncept som i sina huvuddrag bygger 
på utformningar som föreslagits av Sandia National Laboratories i USA. Jämfört med tidigare stude-
rade koncept är borrhålen smalare (44,5 cm) och ligger närmre varandra (100 m) än i tidigare studier. 
I kunskapssammanställningen redovisas studier av borrteknik, grundvattenströmning, gasbildning, 
analys av hanteringsmissöden, genomgång av geovetenskaplig information samt saltskiktets stabilitet. 
SKB anger vidare att man alltjämt anser att deponering i djupa borrhål inte har förutsättningar att 
kunna genomföras på det i alla steg kontrollerbara sätt som i ett KBS-3-förvar. Man har dock även 
framgent för avsikt att bevaka utvecklingen och att i den mån användbar information kommer fram 
från det svensk djupborrningsprogrammet (SDDP) ta del av denna.

I sin granskning av Fud-program 2013 (SSM 2014a) konstaterar SSM att SKB redovisar material 
och slutsatser som angetts i tillståndsansökan eller i senare kompletteringar av denna. Eftersom 
detta ingår i det underlag som myndigheten har att bedöma i prövningsprocessen ser man det som 
olämpligt att kommentera sådana aspekter som har med kravuppfyllelsen att göra. Man vill dock i 
generell mening betona att det finns ett värde i att fortsätta att följa utvecklingsarbetet inom området, 
vilket även med fördel kan inbegripa egen forskning.
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3 Olika principer, strategier och system för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle

I detta kapitel beskrivs olika principer, strategier och system för att omhänderta använt kärnbränsle. 
I kapitel 6 görs sedan en värdering av vilka som bäst uppfyller de krav som redovisas i kapitel 5 
och som därför analyseras vidare. Figur 3-1 illustrerar alternativa principer och strategier för slutligt 
omhänder tagande av det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken. 

Använt kärnbränsle kan antingen betraktas som ett avfall eller som en resurs. När det svenska kärnkraft-
programmet byggdes upp ingick i planerna att upparbeta det använda bränslet i andra länders anlägg-
ningar. Kontrakt tecknades 1969 med dåvarande UK Atomic Energy Authority i England samt 1977 med 
det franska företaget Cogema. När avfallsfrågan kom högt upp på den politiska dagordningen stiftades 
villkorslagen 1976 och den angav explicit två möjligheter för hanteringen av det använda bränslet; upp-
arbetning med slutförvaring av det förglasade högaktiva avfallet eller direktdepo nering av det använda 
bränslet. Kärnkraftföretagen, som ålades ansvaret för att ta fram lösningarna, utarbetade rapporter om 
båda alternativen. KBS 1 – rapporten, som kom 1977, beskrev slutförvaring av högaktivt förglasat avfall 
från upparbetning medan KBS-2 (1978) – och KBS-3 (1983)- rapporterna beskrev slut för varing genom 
direktdeponering av använt bränsle. Barsebäcksverket 2 fick starttillstånd 1976 utifrån att kraftbolaget 
tecknat ett upparbetningskontrakt och att slutförvaringen beskrevs i KBS1 – rapporten. Detsamma gällde  
för Ringhals 3 och 4 samt för Forsmark 1 och 2. När regeringen 1984 godkände starten av Forsmark 3 
och Oskarshamn 3, baserades beslutet på KBS 3 – rapporten och därmed på direktdeponeringsmetoden. 
Sammanfattningsvis innebär detta att den svenska linjen för kärnbränslehantering sedan början av 
1980 – talet i praktiken varit helt inriktad på direktde ponering. De upparbetningskontrakt som tecknades 
i början har avvecklats så att inget upparbetnings avfall behöver hanteras i det svenska systemet.

Figur 3-1. Principer, strategier och system för omhändertagande av använt kärnbränsle. Principerna i de 
streckade rutorna bedöms i dagsläget inte vara genomförbara. 
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System för geologisk deponering
i kristallint berg

• Långa tunnlar
• WP-Cave
• Djupa borrhål
• KBS-3

Strategier för att avskilja
från människa och miljö

• Utskjutning i rymden
• Deponering under inlandsis
• Deponering i djuphavssediment
• Övervakad lagring
• Geologisk deponering

Använt kärnbränsle

KBS-3-systemet består av ett mellanlager (Clab),
en inkapslingsanläggning och en slutförvars-
anläggning samt transporter mellan anläggningarna
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För kärnkraftföretagen framstår direktdeponeringslinjen som tekniskt renodlad och kostnadseffektiv 
i förhållande till upparbetning, som innebär komplicerade avtalsförhållanden mellan såväl företag 
som berörda länder liksom omfattande radioaktiva transporter, hantering och slutförvaring av flera 
olika typer av radioaktivt avfall. Politiskt har upparbetning varit kontroversiell, inte minst i de 
nordiska länderna, då radioaktiva utsläpp från Sellafield gått att spåra långt upp längs de danska, 
svenska och norska farvattnen. En annan politiskt kontroversiell aspekt av upparbetning gäller säker-
het för icke – spridning av kärnämnen och potentiella vapenmaterial då plutonium separeras, lagras 
och transporteras i en kärnbränslecykel med upparbetning/återvinning. Av dessa skäl har det sedan 
flera decennier rått en bred samsyn i Sverige mellan kärnkraftindustrin, säkerhetsmyndigheterna och 
politikerna om inrikt ningen mot direktdeponering av det svenska använda bränslet. Ett uttryck för 
detta har varit att de Fud – program med fokus på direktdeponering som SKB redovisat vart tredje år 
sedan 1986 har godtagits av de aktuella regeringarna efter granskning av säkerhetsmyndigheterna.

Villkorslagen ersattes 1984 av kärntekniklagen, som förhåller sig neutral till frågan om upparbetning 
eller direktdeponering vilket innebär att det, beroende på omständighe terna, kan utgöra en produkt 
(kärnämne) som ska återanvändas eller som en restprodukt ( avfall ) som ska slutförvaras.

Som redovisas i kapitel 4 planeras för direktdeponering av använt kärnbränsle även i andra länder. 
Användning av det använda kärnbränslet som resurs genom upparbetning och återcirkulering av klyv-
bara ämnena utgör huvudal ternativ i flera länder, medan transmutationstekniken fortfarande befinner 
sig på forskningsstadiet. 

Ingen av de tillgängliga eller utvecklade upparbetnings- och separationsteknikerna kan ge en 
fullstän dig återanvändning, utan rester av långlivade radioaktiva ämnen kommer alltid att hamna 
i	olika	avfalls	strömmar	som	måste	omhändertas	på	ett	säkert	sätt.	Även	om	avfallets	form	efter	
upparbetning och trans mutation är en annan, skiljer sig strategierna för att omhän derta avfallet inte 
från dem som kan tillämpas vid direkt deponering av använt kärnbränsle.

Nedan beskrivs först de tekniker som finns i drift eller håller på att utvecklas för att utnyttja bränslet 
som resurs. Därefter beskrivs olika vägar som undersökts eller utretts för att slutligt omhänderta det 
använda bränslet eller det radioaktiva avfall som uppstår vid upparbetnings- och separationsprocesser.

3.1 Bränslet som resurs/råvara
I våra svenska reaktorer byts bränslet ut när sammansättningen har förändrats så att reaktorn inte längre 
kan ge önskad effekt. Det använda kärnbränsle som då tas ut ur reaktorn innehåller dock fort farande 
klyvbara ämnen, som kan återvinnas och renframställas i kemiska processer och sedan återan vändas. 
Vilka ämnen som kan återanvändas beror på i vilken reaktor man vill återanvända dem. I en lättvatten-
reaktor med långsamma, så kallade termiska, neutroner är främst nukliderna uran-235, plutonium-239 
och plutonium-241 klyvbara, medan i en reaktor med snabba neutroner även andra nuklider är klyvbara.

Återanvändning av det använda kärnbränslets innehåll av klyvbara ämnen kräver upparbetning. 
Den process som i dag används kommersiellt för detta ändamål, PUREX-processen (från engelskans 
Pluto nium Uranium Redox Extraction), utvecklades ursprungligen efter det andra världskriget som 
en del av det så kallade Manhattanprojektet. Vid upparbetningen avskiljs uran och plutonium från det 
använda bräns let. Transuranerna utöver plutonium (till exempel neptunium, americium, curium) och 
de flesta klyv ningspro dukterna (ett 40-tal olika grundämnen) bildar tillsammans högaktivt avfall. 
På grund av det använda bränslets starka radioaktivitet sker upparbetningen i anläggningar där 
hanteringen är fjärrstyrd och strålskärmad. 

I upparbetningsprocessen kapas kärnbränslet först i små bitar och löses sedan upp i salpetersyra. 
I samband med detta steg avgår en del av de flyktigare klyvningsprodukterna (till exempel krypton och 
jod). För närvarande släpps de ut i luften respektive i havet. Syralösningen förs över till en vätske-
extraktionsanläggning. Där separeras först uran och plutonium från klyvningsprodukter och övriga 
transuraner, och sedan från varandra. Uran och plutonium kan efter rening och kemisk bearbetning 
återanvändas som bränsle råvara i MOX-bränsle, medan övriga aktinider och klyvningsprodukter bildar 
högaktivt avfall. Hur stora mäng der uran och plutonium som ingår i det radioaktiva avfallet beror 
på hur fullstän dig den kemiska separa tionen kan göras. I detta avseende har det skett ett omfattande 
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utvecklings arbete under många år. Da gens upparbetningsteknik är så effektiv att endast en mycket liten 
del, i storleksordningen 0,1 procent, av uran och plutonium från det använda bränslet återfinns i avfallet.

Upparbetning ger flera former av avfall såsom högaktivt avfall med inslag av aktinider, låg- och 
medel aktivt avfall som även det kan innehålla aktinider samt metalliska kapslingrester som kräver 
särskild behandling. Man behöver anläggningar för att bearbeta dessa avfall till en form som är 
lämplig för slutförvaring. Vidare krävs mellanlager och slutförvar för de olika avfallstyperna.

Anläggningar för upparbetning av använt kärnbränsle från lättvattenreaktorer finns i Frankrike 
(La Hague), Storbritannien (Sellafield), Ryssland (Mayak) och Japan (Rokkasho). USA har haft en 
kom mersiell anläggning för upparbetning av kärnbränsle (West Valley, NY) och har i dag anlägg-
ningar för upparbetning av kärnbränsle från forskningsreaktorer och från försvarsanläggningar. 
Indien har tre upparbetningsanläggningar för upparbetning av bränsle från FBTR och PHWR1 samt 
för	militära	ändamål.	Även	Pakistan	har	upparbetninganläggningar	för	militära	ändamål.	Kina	har	en	
pilotan lägg ning (kapacitet 50 ton uran per år) för upparbetning kraftreaktorbränsle och planer på att 
successivt bygga ut kapaciteten från 2017 och framåt. Flera andra länder, som har valt att upparbeta 
sitt använda kärnbränsle, har teck nat avtal om upparbetningstjänster med länder som förfogar över 
upparbetnings anläggningar. Den totala kapaciteten i världen för upparbetning av lättvattenreaktor-
bränsle anges till 3 800 ton uran per år2 (denna kapacitet är dock inte i drift i sin helhet) vilket kan 
jämföras med den årliga produktionen av bränsle för lättvattenreaktorer på drygt 14 000 ton per år3.

Utvinning av klyvbara ämnen och återanvändning av dessa effektiviserar användningen av det uran 
som bryts i urangruvor och reducerar därmed behovet av uranbrytning. Återanvändningen påverkar 
även mängden och sammansättningen av det avfall från anläggningarna i kärnbränslecykeln som 
måste omhändertas. Följande system kan urskiljas:

•	 Upparbetning	och	återanvändning	av	plutonium	i	lättvattenreaktorer,	så	kallat	MOX-bränsle	
(Mixed Oxide Fuel).

•	 Upparbetning	och	återanvändning	av	plutonium	i	fjärde	generationens	reaktorer.
•	 Reduktion	av	innehållet	av	långlivade	nuklider	genom	separation	och	transmutation.

Upparbetning och återanvändning av plutonium i form av MOX-bränsle är en pågående praxis 
i fram förallt Frankrike medan de båda systemen separation och transmutation respektive fjärde 
generationens reaktorer ännu befinner sig på forskningsstadiet och inte förväntas kunna vara i drift 
förrän om flera decennier. Nedan beskrivs dessa system med speciell fokus på inverkan på det 
slutliga omhänder tagandet av använt kärnbränsle.

3.1.1 Återanvändning som MOX-bränsle

Vid konventionell upparbetning separeras uran och plutonium ur använt kärnbränsle, medan de 
övriga radioaktiva ämnena bildar ett högaktivt avfall. Av uran och plutonium tillverkas MOX-bränsle, 
som kan förbrännas i konventionella lättvattenreaktorer och/eller reaktorer med snabba neutroner. Ett 
system för upparbetning och återcykling av uran och plutonium omfattar anläggningar för:

•	 Mellanlagring.
•	 Upparbetning.
•	 Förglasning,	mellanlagring	och	slutförvaring	av	högaktivt	avfall.
•	 Anrikning	av	upparbetat	uran.
•	 Tillverkning	av	MOX-bränsle.
•	 Förbränning	av	MOX-bränsle.
•	 Mellanlagring	av	använt	MOX-bränsle	följd	av	slutförvaring	eller	upparbetning/återcykling.
•	 Behandling,	mellanlagring	och	slutförvaring	av	långlivat	låg-	och	medelaktivt	avfall.
•	 Transport	av	MOX-bränsle	och	högaktivt	avfall.

1  FBTR=Fast Breeder Test Reactor, PHWR=pressurized Heavy Water Reactor.
2  http://www.world-nuclear.org/info/inf69.html (september 2013).
3  http://www.wise-uranium.org/efac.htm (mars 2014).
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Dessutom krävs ett system för omhändertagande av det övriga radioaktiva avfallet (låg- och medel-
aktivt) som uppkommer vid hanteringen. En överblick över de anläggningar som ingår i ett system 
för uppar betning och återcykling av uran och plutonium, samt de olika avfallstyper som genereras 
ges i figur 3-2. 

För varje varv cykeln kan genomlöpas, omvandlas använt kärnbränsle till högaktivt förglasat 
avfall samt råvaror för tillverkning av MOX-bränsle. Förutom det högaktiva förglasade avfallet ger 
uppar betning och tillverkning av MOX-bränsle upphov till långlivat låg- och medelaktivt avfall. 
Förbränningen av MOX-bränsle ger upphov till använt MOX-bränsle.

I lättvattenreaktorer är det isotoperna plutonium-239 och plutonium-241 som kan användas som 
bränsle. När bränslet bestrålas i en reaktor växer även andra plutoniumisotoper in, som inte är klyv bara 
i en lätt vat ten reaktor. Typiskt kommer omkring en tredjedel av energin från en lättvatten reak tor som 
drivs med uranbränsle från klyvning av plutonium. Det bränsle som tas ut ur reaktorn består till cirka 
en procent av pluto nium, varav omkring två tredjedelar utgörs av de klyvbara isotoperna (50 procent 
plutonium-239 och 15 procent plutonium-241).

På grund av inväxningen av andra plutoniumisotoper än de klyvbara, försämras möjligheterna att 
använda det återcyklade plutoniet som bränsle i lättvattenreaktorer för varje varv som cykeln genom-
löps. För att bibe hålla reaktiviteten måste man därför öka inblandningen av plutonium i bränslet. 
Detta begränsar i praktiken antalet varv som MOX-bränsle kan genomlöpa i cykeln. 

Det är i dagsläget osä kert hur många varv som är teoretiskt och praktiskt möjliga. I tidigare studier har 
det antagits att man kan genomlöpa cykeln i tre varv (Dufek et al. 2006, Grundfelt och Lindgren 2006). 
Även	om	uppar	betning	av	använt	MOX-bränsle	har	genomförts	i	industriell	skala	vid	upparbetnings-
anläggningen vid la Hague i Frankri ke4, används MOX-bränsle i nuläget bara en gång. Det använda 
MOX-bränslet lagras istället i avvak tan på eventuell användning i fjärde generationens reaktorer.

Figur 3-2. Bränslecykel med återcykling av uran och plutonium som MOX-bränsle5. Återcykling av 
MOX-bränsle har streckats för att markera att detta teoretiskt kan vara en möjlig väg. Idag lagras dock 
använt MOX-bränsle för eventuell framtida användning i t.ex. snabba reaktorer.

4  http://www.world-nuclear.org/info/inf29.htm (maj 2013).
5  UOX= bränsle tillverkat av urandioxid, MOX=bränsle tillverkat av plutoniumoxid och uranoxid  
(Mixed Oxid Fuel), LWR=lättvattenreaktor (Light Water Reactor).
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I maj 2013 utgjordes cirka två procent av det bränsle som används i världens lätt vattenreaktorer av 
MOX-bränsle6. Genom upparbetning och återföring av uran (efter återanrikning) och plutonium i 
lättvattenreaktorer kan behovet av naturligt uran till bränsle minskas med 20–25 procent (Forsström 
2013). World Nuclear Association6 redo visar ett exempel i vilket återanvändning av plutoniet en 
gång, ökar energiuttaget från den ur sprungliga uran malmen med tolv procent och om även uranet 
återvinns fås en ökning med 22 procent7. Den mängd upparbetad uran och plutonium som i dag finns 
lagrad, motsvarar energimässigt cirka tre års brytning av uranmalm i världens gruvor. 

MOX-bränsle tillverkas normalt genom att plutoniumoxid blandas med oxid av det utarmade uranet 
som fås som restprodukt vid anrikningen av uran. Små mängder av upparbetat uran kan blandas 
in i bränslet även om detta kan leda till behov av extra skärmning mot gammastrålning. För att 
MOX-bränslet ska få likartade egenskaper som rent uranbränsle krävs en inblandning av 6–10 procent 
åter cyklat plutonium från kraftreaktorer.

Normalt strävar man efter att återanvända plutoniet i bränsle så snabbt som möjligt för att undvika 
problem med radioaktivt sönderfall av plutonium-241 (halvering stid cirka 14 år) som leder till en 
bildning av americium-241 som, genom att den sönderfaller till uran 237 som är en gammastrålare, 
kan ge upphov till arbetsmiljöproblem. Eftersom plutonium-241 är klyvbar minskar sönderfallet 
även	plutoniumets	värde	som	bränsleresurs	när	den	sönder	faller.	Även	sönder	fallet	av	plutonium-238	
(halveringstid 86 år) kan ge upphov till arbetsmiljöproblem, på grund av att denna isotop är en stark 
alfastrålare och dessutom avger neutroner genom spontan klyvning.

MOX-bränsle användes på försök första gången år 1963. Kommersiellt har MOX-bränsle använts 
sedan 1980-talet. MOX-bränsle används i dag i Europa samt planeras i Japan och USA. Över 40 
europeiska reaktorer har i dag tillstånd att använda MOX-bränsle (Belgien, Schweiz, Tyskland och 
Frankrike) och drygt 30 reaktorer utnyttjar sitt tillstånd. Planerna i Japan omfattar användning i 
upp till 20 reaktorer men är sedan olyckan i Fukushima osäkra. USA:s planer är främst inriktade på 
användning av plutonium från avvecklade kärnvapen. På grund av budgetöverväganden går dock 
projektet för närvarande på sparlåga.

I Sverige har Oskarshamns kärnkraftverk fått tillstånd från regeringen att använda MOX-bränsle i 
reak torerna två och tre (SKI 2005b). Plutoniumet härrör från upparbetning av 140 ton använt bränsle 
som under tiden 1969–1984 skeppades till upparbetningsanläggningen i Sellafield i England. På 
grund av olika förseningar upparbetades inte detta bränsle förrän 1997. Mot bakgrund av rådande 
brist på till verkningskapacitet för MOX-bränsle och den begränsade kvarvarande livslängden 
för OKG:s reaktorer har bolaget ansökt att få överlåta det utvunna plutoniet (833 kg) till NDA8 
i England. Strålsäkerhets myndigheten har granskat ansökan och rekommenderat Regeringen att 
godkänna att NDA övertar plutoniet (SSM 2014b).

Till anläggningen i La Hague, Frankrike skickades 57 ton bränsle från Barsebäck och Ringhals. Detta 
upparbetades efter att det hade övertagits av tyska kärnkraftsbolag och använt tyskt MOX – bränsle 
med motsvarande mängd plutonium togs över av SKB. Detta använda MOX – bränsle lagras i Clab 
och ska slutförvaras i det svenska slutförvaret. Återvunnet plutonium och genererat avfall av olika slag 
från upparbetningen av Barse bäcksbränslet tillhör sedan överenskommelsen de tyska avtalsparterna.

Regeringen gav 2007 tillstånd till att sända 4,8 ton använt bränsle från forskningsreaktorn R1 för 
upp arbetning i England. Det utvunna plutoniet på 1,2 kg ingår i de 835 kg plutonium som OKG nu 
vill överlåta till NDA i stället för att använda det i MOX – bränsle.

6  http://www.world-nuclear.org/info/inf29.htm (maj 2013).
7  Baserat på en utbränning på 45 GWdth/ton U.
8  Nuclear Decommissioning Authority.
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I Clab finns i dag cirka 24 ton använt MOX-bränsle från utbytesöverenskommelsen med Tyskland. 
Enligt planerna kommer det tyska utbytesbränslet att slutförvaras i Sverige. Mindre mängder 
MOX-bränsle har använts i försöksverk samhet i den nedlagda Ågesta reaktorn och i reaktor 1 vid 
Oskarshamnsverket.

Det vanligaste användningssättet är att cirka en tredjedel av härden utgörs av MOX-bränsle, men 
upp till 50 procent förekommer. På denna nivå behöver lättvattenreaktorerna modifieras endast i 
begränsad omfattning. Bland annat behöver man fler styrstavar. Om man ökar MOX-andelen utöver 
50 procent behöver man dock göra mer omfattande ingripanden i reaktorkonstruktionen.

Det finns i dag endast en anläggning i världen, Melox i Marcoule i Frankrike, som producerar MOX-
bränsle i kommersiella kvantiteter. En anläggning, Sellafield i Storbritannien, stängdes 2011. I Japan 
planerar man starta driften i en anläggning vid Rokkasho år 2016. Den totala produktions-kapaciteten i 
välden är för närvarande omkring 200 ton per år av MOX-bränsle varvid 15–18 ton plutonium används.

I praktiken är det endast franska och japanska kraftföretag som tecknat upparbetningskontrakt de 
senaste 20 åren (Forsström 2013). Om man antar att Sverige skulle övergå till att upparbeta använt 
kärnbränsle och återföra plutonium i form av MOX-bränsle samt att Sverige vore den enda kunden 
förutom Frankrike vid de anläggningar som är i drift idag skulle cirka 80 % av det svenska använda 
bränslet kunna upparbetas medan resterande 20 % (1 300 ton UOX och 1 200 ton MOX) skulle 
behöva direktdeponeras (Forsström 2013). I det kanske mer realistiska fallet att endast hälften av 
tillverkningskapaciteten för MOX-bränsle blir tillgänglig för Sverige måste cirka hälften av det 
använda	bränslet	direktdeponeras.	Även	om	återanvändningen	av	plutoniet	som	MOX-bränsle	
innebär en resursbesparing (till en hög kostnad) så ger den inga egentliga fördelar när det gäller 
det slutliga omhändertagandet av det använda bränslet.

Små mängder uran och plutonium ingår i det radioaktiva avfallet från upparbetningen. Hur stor 
denna andel är beror på hur fullständig den kemiska separationen kan göras. I detta avseende har det 
skett ett omfattande utvecklings arbete under många år. Som nämnts ovan är da gens upparbetnings-
teknik är så effektiv att endast en mycket liten del, i storleksordningen 0,1 procent, av uran och 
plutonium från det använda bränslet återfinns i avfallet. Det normala sättet att bearbeta det högaktiva 
avfallet från upparbetningen inför slutförvaringen är att förglasa det. Utöver det högaktiva avfallet 
uppstår låg- och medelaktivt avfall vid upparbetningen, vid tillverkningen av bränsle och vid riv-
ningen av reaktorerna. Man kan konstatera att det krävs ett mer komplicerat system för det slutliga 
omhändertagandet av avfallet från en bränslecykel med upparbetning och MOX-användning än från 
ett system med direktdeponering av använt kärnbränsle.

3.1.2 Separation och transmutation

Förutsättningar för separation och transmutation
Separation och transmutation är en tillämpning av principen att återvinna och återanvända klyvbart 
material som finns oförbrukat i det använda kärnbränslet. Transmutation av ett grundämne innebär att 
det genom en kärnreaktion – till exempel kärnklyvning eller radioaktivt sönderfall – övergår till ett 
annat grundämne. Energiutvinningen genom bestrålning av uranbränsle i en lättvattenreaktor är således 
en sorts transmutationsprocess. När man talar om separation och transmutation avser man dock 
i allmänhet renframställning av långlivade ämnen utöver själva uranet i en särskild upparbetnings-
anläggning och trans mutering av dessa i därför anpassade reaktorer, med det huvudsakliga syftet att 
omvandla långlivade radioaktiva ämnen till mer kortlivade eller stabila ämnen. Det bör dock noteras 
att transmutation är i sig inte ett alternativ till slutförvaring. I hela process kedjan uppstår olika typer 
av avfall som måste omhändertas. Transmutation kan bara ske gradvis genom att upprepade gånger 
upparbeta använt bränsle, separera aktiniderna och återföra dem i nytt bränsle till reaktorerna. Därför 
förutsätter det i praktiken ett samhälle som fortsatt har kärnkraft som en väsentlig energikälla.

Utvecklingen av det använda uranbränslets farlighet i tiden visas i figur 3-3 (Hedin 1997). För att under-
lätta en jämförelse har i diagrammet farligheten satts till 100 procent en månad efter uttaget ur reaktorn. 
För korta tider dominerar kortlivade nuklider farligheten. De kortlivade ämnen som dominerar farlighe-
ten den inledande tiden är klyvningsprodukter (fissions produkter). I takt med att dessa sönderfaller och 
förs vinner kommer farligheten att domineras av mer långlivade ämnen, varav de flesta tillhör gruppen 
aktini der. Utöver aktiniderna finns dock även flera klyvningsprodukter som har lång halveringstid. 
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Ett ton använt uran bränsle innehåller cirka 11 kilogram transuraner9, varav cirka 10 kilogram är plutonium, 
och cirka 35 kilogram klyvningsprodukter. De flesta klyvnings produkterna är inte radioaktiva.

Transmutationen sker via neutronbestrålning i reaktorer. Eftersom transmutationen bara blir partiell 
vid en bestrålning, krävs ett större antal återcyklingar. Mellan åter cyklingarna krävs någon form av 
separa tion eller renframställning av de ämnen som ska transmu teras och tillverkning av nytt bränsle. 
Man talar därför om separation och transmutation som ett begrepp. Hur långt transmutationen kan 
drivas beror både på effektiviteten i separationen av de ämnen som ska transmuteras och på antalet 
cykler i transmu teringen. Man brukar ange att om 99 procent av transuranerna ska transmuteras 
måste process förlus terna i varje cykel understiga 0,1 procent. 

Eftersom transmutationen aldrig kan göras full ständig kommer en del oförbrukade aktinider att bli 
kvar. Dessutom är majoriteten av klyvningspro dukterna inte möjliga att separera och transmutera. 
Dessa kommer därför alltid att utgöra radioaktivt avfall. Vid separation, bränsle tillverk ning och 
transmutation av de återcirkulerade ämnena bildas dessutom nya typer av radioaktivt avfall.

9  Transuraner är grundämnen som är tyngre än uran.

Figur 3-3. Farlighet vid oralt intag för använt bränsle (typ SVEA 64, utbränningsgrad 38 MWd/kg uran). 
Farligheten är uttryckt som procent av farligheten en månad efter drift. Den första tiden då den totala 
farligheten är som störst dominerar kortlivade nuklider, efter några tiotals år och mer än 1 000 år framåt 
domineras farligheten av americium-241 (Am-241) som bildas vid sönderfall av plutonium-241 (Pu-241), 
därefter dominerar de långlivade isotoperna Pu-240 och Pu-239 det använda bränslets farlighet (Hedin 1997).
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Forskning och utveckling inom transmutationsområdet
Separation och transmutation är i dag ett aktivt forskningsområde där forskningens tyngdpunkt, på 
grund av det stora resursbehovet, ligger hos stora länder och hos internationella organisationer. Således 
bedrivs huvuddelen av forskningen i USA, Ryssland, Japan och Korea samt inom EU:s ram program. 
EU:s insatser inom området ökade starkt under en period för att sedan stagnera. Jackson och Dormuth 
(2008) listar tio projekt inom EU:s sjunde ramprogram med anknytning till upparbetning, separation 
och transmuta tion. Den sammanlagda bud geten för dessa tio projekt angavs till 92,9 miljoner Euro 
varav EU-kommissionen bidrog med 44 miljoner Euro. I det nystartade forskningsprogrammet Horizon 
2020 (EC 2013) ingår transmutations forskning som en del av programmet för fissions- och strålskydds-
forskning som för 2014-2015 har en total budgetram på knappt 88 miljoner Euro.

IAEA:s insatser inom området snabba reaktorer och transmutation ligger inom projektet Technology 
Advances in Fast Reactors and Accelerator-driven Systems. Inom projektet finns det en permanent 
arbetsgrupp som går under namnet Technical Working Group on Fast Reactors (TWG-FR) som har 
som mål att stödja och underlätta internationellt informationsutbyte och olika former av samarbets-
pro jekt av forsknings- och utvecklingskaraktär. Vidare drivs inom projektet ett antal så kallade 
Co-ordinated Research Programmes (CRP), liksom även utbildningsinsatser och framtagning av tek-
niska dokument10. Exempel på publikationer från sådana CRP är en utvärdering av separationsprocesser 
(IAEA 2010) och en studie av avancerade reaktorer för användning i transmutation (IAEA 2009). 

I Sverige bedrivs forskning inom området separation och transmutation främst vid Chalmers 
tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. Forskningen vid dessa 
högskolor har i hög grad bidragit till att den kärntekniska kompetensen byggts upp hos en ny generation 
forskare. SKB deltar i denna forskning med målen att:

•	 Granska	hur	denna	teknik	utvecklas	och	hur	den	kan	komma	att	påverka	avfallsströmmar	från	
kärntekniska anläggningar och deras nuklidinnehåll. 

•	 Stödja	svenska	universitet	för	att	de	ska	kunna	delta	i	större	internationella	projekt	inom	området	
och därigenom bygga kompetens inom kunskapsområden av betydelse för SKB:s kärnverksamhet.

•	 Bedöma	om	och	i	så	fall	hur	och	när	detta	kan	utnyttjas	för	att	förenkla,	förbättra	eller	utveckla	
ett system för att slutligt ta om hand kärnbränsleavfallet från de svenska kärnkraftverken.

SKB har begränsat sitt engagemang till att följa utvecklingen inom separationsteknik och framställning 
på nya bränslen. Finansiellt ligger SKB:s insatsnivå för närvarande på knappt tre miljoner kronor om 
året. Andra finansiärer är Vetenskapsrådet och EU. Inför viktiga beslut i kärnavfalls programmet gör 
SKB en samlade bedömningar av läget. I SKB:s engagemang ligger även att utnyttja synergier med de 
projekt som finansieras av Vetenskapsrådet och med det franska programmet.

Transmutation i snabba reaktorer
Frankrike är det land som nått längst i att tillämpa upparbetning och återcykling av uran/plutonium 
i industriell skala, se avsnitt 3.1.1. Sedan början av 1990- talet ingår också i det franska kärnenergi-
programmet en omfattande forskningssatsning på separation/transmutation av så kallade mindre 
aktinider, främst americium, curium och neptunium med syftet att minska mängderna högaktivt 
och långlivat avfall vid en långsiktig satsning på kärnkraften med snabba reaktorer. Detta gör att de 
franska industriella erfarenheterna, forskningsresultaten och scenarioanalyserna av tänkbara framtida 
system är av särskilt intresse och har hög relevans för att få en realistisk bild av vilka möjligheter 
och svårigheter som ligger i valet av en avancerad och fullt utbyggd kärnbränslecykel. Av detta skäl 
beskrivs här de franska erfarenheterna och resultaten i lite mera detalj.

I början av 1990-talet stiftade parlamentet en särskild lag som gav ramarna för Frankrikes 
kärn avfallsprogram för de närmaste 15 åren. I lagen angavs tre forskningslinjer för programmet, 
nämligen långsiktig mellanlagring, separation/transmutation av långlivade nuklider samt upprättande 
av underjordiska laboratorier för studier av geologisk slutförvaring. Detta blev starten för ett omfattande 
och ambitiöst program, inte minst vad gäller möjligheterna att separera långlivade ämnen, framfö-
rallt aktinider, för transmutation i avancerade reaktorer. 

10  http://www.iaea.org/NuclearPower/Technology/CRP/
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I Marcoule byggdes en anläggning, Atalante, för utveckling av separationsmetodiken. Den har 
möjlig gjort en omfattande och innovativ försöksverksamhet med högradioaktiva lösningar i kg- 
skala. Nya molekyler har tagits fram för extraktion av aktiniderna och möjligheten att separera ut 
americium , curium och neptunium har demonstrerats i laboratorieskala och delvis i liten pilotskala 
med verkliga radioaktiva lösningar. Ett omfattande arbete i flera steg återstår dock för att om 
möjligt utveckla tekniken till industriell tillämpning. CEA har gjort en teknisk funktionsanalys av 
materialhanteringen i en bränslecykel med separation och återcykling/transmutation av aktiniderna. 
Denna visar följande:

•	 Man	får	en	signifikant	höjd	termisk	utveckling	och	strålning	i	alla	led	av	hanteringen	av	
kärnbränsle materialet vilket leder till att mindre mängder material kan hanteras i varje sats. Detta 
kräver i sin tur fler komponenter i anläggningarna och med kraftigare strålskärmning och kylning.

•	 Osäkerheten	är	stor	vad	gäller	möjligheten	till	samtidig	utfällning	av	uran	och	restaktinider.

•	 Genomförbarheten	i	industriell	skala	och	i	heta	celler	för	tillverkning	av	kärnbränsle	med	
innehåll av mindre aktinider återstår att visa.

•	 Kraven	ökar	på	upparbetningsprocesserna	och	anläggningarna,	bland	annat	vad	gäller	upplösningen	
av bränslet, hantering av olösbara element (platinametaller, plutonium efter successiv transmutation 
och sönderfall, korrosionsprodukter från kapslingen), samfällning av aktinider och uran. Det uppstår 
också ett ökat behov av kvalificerad mellanlagring av bränsle och separerat material i större mängd.

CEA:s forskningsprogram fortsätter kring dessa frågeställningar och man kan notera ett ökat fokus 
på enbart separation av americium, vilket ger störst effekt för reducering av radiotoxicitet och 
värmeut veckling i avfallet.

CEA har också genomfört omfattande scenarioanalyser för framtida kärnkraft i Frankrike och 
med alternativa bränslecykler. Grundscenariot bygger på att kärnkraften bibehålls på aktuell 
kapacitetsnivå fram till år 2150. Nuvarande reaktorpark ersätts successivt med snabbreaktorer från 
2040. (Slutåret 2150 har valts godtyckligt som exempel för att få med ett avvecklingsskede för 
kärnkraften). Följande varianter vad gäller transmutation simuleras för detta grundscenario:

Scenario A: Ingen transmutation av mindre aktinider.

Scenario B :Transmutation av alla mindre aktinider i homogena eller heterogena snabbreaktorhärdar.

Scenario C: Endast transmutation av Americium i homogena eller heterogena snabbreaktorhärdar.

Vid sidan av ovannämnda system och scenarier har CEA utvärderat potentialen för acceleratordrivna 
reaktorsystem samt för gaskylda snabbreaktorer och dragit slutsatsen att de är förknippade med så 
stora utvecklingsbehov och osäkerheter att det är orealistiskt att kunna införa dem inom de tidsramar 
som studerats. Bland slutsatserna av scenarioanalysen kan följande noteras:

•	 Återcykling	av	neptunium	och	curium	ger	lite	utbyte	i	form	av	reducering	av	inventariet.	
Curium ger upphov till särskilt stora problem på grund av hög värmeutveckling och omfattande 
strålskärmnings behov.

•	 Vid	en	avveckling	av	reaktorparken	2150	kvarstår,	i	sluthärdar	och	i	bränslecykeln,	ca	1400	
ton aktinider, inkluderande plutonium, som måste tas om hand. Reducering med 95 % av 
denna mängd kräver cirka två sekel ytterligare drift av återcykling/transmutation i särskilt 
utformade snabb reaktorer.

•	 Kärnfysikaliska	basdata	för	mindre	aktinider	(	tvärsnitt,	andel	fördröjda	neutroner,	sönderfalls-
energier, .. ) är behäftade med betydande osäkerheter vilket inverkar på tillförlitligheten i 
antagan dena om hur installationerna i kärnbränslecykeln kan utformas och dimensioneras.

•	 Reduceringen	av	mängden	mindre	aktinider	i	studerade	scenarier	är	noterbar,	men	ligger	under	
en faktor 3. (Vid en ytterligare förlängning bortom år 2150 av den antagna kärnkraftepoken 
ökar denna faktor successivt. För att uppnå en drastisk nivå på reduceringen krävs en mycket 
långsiktig kärnkraftanvändning).
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Det franska Institutet för Strålskydd och Kärnsäkerhet har granskat CEA:s arbeten (som lägesredo-
visades 2013) och drog därvid följande slutsatser (IRSN 2012)11:

Transmutation av mindre aktinider leder i varje led av kärnbränslecykeln och vid transporterna till 
att starkt radioaktiva material måste hanteras, vilket ställer tillkommande krav på säkerhet och strål-
skydd och i sin tur gör det nödvändigt att utveckla nya installationer och anpassade transportsystem.

Vid granskningen av CEA:s studier har det framkommit att demonstration av genomförbarheten 
av de nödvändiga procedurerna för tillverkning och behandling vid transmutation ännu inte har 
uppnåtts för industriell skala. Egenskaperna hos de ämnen och objekt (oxidpulver, bränslepinnar, 
bränsleelement,.. ) som behöver behandlas och tillverkas kan leda till starka begränsningar för 
utrustningars dimensionering samt utformningen av omnämnda system och anläggningar.

Vidare, de vinster som kan bli följden i form av en minskning av storleken på och den utgrävda 
volymen för ett slutförvar av den typ som planeras på platsen i Meuse/Haute-Marne skulle bli 
modest. Ur säkerhetssynpunkt skulle införande av transmutation inte ändra den radiologiska 
risken från förvaret eftersom utflödet av långlivade radionuklider inte skulle förändras, däremot är 
reduceringen av den termiska fasen fördelaktig ur säkerhetssynpunkt.

Slutligen, för IRSN, bekräftar de granskade studierna att de eftertraktade fördelarna med transmutation 
av mindre aktinider inte förefaller vara av någon avgörande betydelse i fråga om säkerhet, strålskydd 
och avfallshantering. Detta särskilt med tanke på de begränsningar som läggs på installationerna i 
kärnbränslecykeln och transporterna för att anpassas till starkt radioaktiva material i alla led.

Transmutation i ADS-system
Forskningen kring transmutation har fokuserats kring underkritiska så kallade ADS-reaktorer 
(Accelera tor Driven System). Systemet bygger på att protoner accele reras upp till energinivåer i 
GeV-skala i ett elektromagnetiskt fält för att bringas att kollidera med en spallationskälla bestående 
av tunga atomer, till exempel bly eller en blandning av bly och vismut. Vid kollisionen splittras de 
träffade atomkärnorna varvid ett antal neutroner frigörs som kan användas för att klyva atomkärnor 
i bränslet. För att trans uranerna ska kunna klyvas krävs snabba neutroner. Av denna anledning kan 
inte vatten användas som kylmedel i reaktorn eftersom vattnet skulle bromsa upp neutronerna till så 
kallade termiska energinivåer på samma sätt som sker i en lättvattenreaktor. ADS-reaktorerna antas 
därför kylas med flytande bly alternativt ett eutektikum12 av bly och vismut. ADS-reaktorer befinner 
sig i dagsläget på forsknings stadiet. Det är en allmän uppfatt ning att det kommer att ta flera decen-
nier innan tekniken nått sådan mognad att en demonstrationsanläggning kan uppföras.

En viktig faktor för att uppnå en hög transmutationsgrad är att man lyckas hålla den avklingningstid 
som krävs, innan det använda ADS-bränslet kan upparbetas och nytt bränsle tillverkas av de kvarva-
rande transuranerna, kort. Detta kräver att lämplig separations teknik används. Forskning pågår 
avse ende såväl våtkemiska som pyrokemiska metoder. De extraktionsmedel som förutses komma 
till an vändning i våtkemiska processer är strålningskänsliga och kräver därför förhållandevis lång 
avkling nings tid innan bränslet matas in i processen. De pyrokemiska processerna anses allmänt 
tillåta kortare avkling nings tider, men det är istället mer osäkert när tekniken kan vara tillgänglig och 
om nödvändig separa tions effek tivitet kan uppnås i sådana processer.

När transuranerna har renframställts ska dessa ingå i kärnbränsle till ADS-reaktorer. Det pågår 
i dags läget forskning som syftar till att få fram lämpliga bränsletyper för detta ändamål. Viktiga 
faktorer är bränslets värmetekniska egenskaper samt förutsättningarna för att lösa upp bränslet i 
någon syra i samband med upparbetning. Huvudintresset riktas mot oxid- eller nitridbaserat bränsle 
alternativt bränsle i en metallmatris.

11  Utlåtandet har formen av ett 8 – sidigt brev till generaldirektören för den franska strålsäkerhetsmyndigheten, 
ASN, och är undertecknat av chefen för IRSN, Jacques Repussard.
12  Eutektisk sägs sammansättningen hos en legering vara, då legeringsämnenas proportioner är så valda att 
lägsta möjliga smältpunkt fås.
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Det transuranbaserade ADS-bränslet är betydligt mer radioaktivt än det uranbränsle som tillförs lätt-
vattenreaktorer. Detta innebär att all hantering måste ske strålningsskärmat och fjärrstyrt. Transporter 
måste vidare ske i transportbehållare som liknar de som i dag används för transport av använt 
kärnbränsle. ADS-bränslet kräver dock sannolikt att dessa transportbehållare kompletteras med ett 
förbättrat skydd mot neutronstrålning. 

Bildat avfall vid separation och transmutation
I en tidigare studie som bygger på data som tagits fram av en forskar grupp vid KTH och av OECD:s 
Nuclear Energy Agency har uppskatt ningar gjorts av de avfallsmängder som uppstår och behöver 
omhändertas i olika transmutations scena rier (Grundfelt och Lindgren 2006, Dufek et al. 2006). 
Förutsättningen för de scenarier som redovisas är att kärnkraften fasas ut och att därför transmuta-
tionen bedrivs med reduktion av avfallets livslängd som enda motiv. Med detta antagande som grund 
formulerades följande scenarier för transmutation av det använda kärnbränslet som förväntas uppstå 
i det nuvarande svenska reaktor programmet:

•	 ADS	–	ADS-reaktorer	drivs	under	50	år	på	den	maximala	effekt	som	kan	fås	med	hänsyn	till	
tillgången på ADS-bränsle. Tillgången begränsas av att det använda ADS-bränslet måste avklinga 
en viss tid innan det kan upparbetas och ingå i nytt ADS-bränsle. Avklingningstiden har satts till 
tio, tre eller två år.

ADS – ”Realistiskt scenario” i vilket initialt fem ADS-reaktorer drivs. Drift tiderna för dessa 
reaktorer varierar mellan 42 och 72 år. Efter 55 år tas en sjätte ADS-reaktor i drift och drivs i 45 år. 
Avklingningstiden mellan cyklerna har i detta fall satts till tre år.

För vart och ett dessa scenarier uppskattades de avfallsmängder som uppkommer vid upparbetning, 
vid bränsletillverkning, vid reaktordrift och vid rivning av de reaktorer som ingår i systemet. Dess utom 
uppskattades den mängd använt kärnbränsle som till slut återstår och måste slutförvaras. De uppskattade 
avfallsmängderna jämfördes sedan med de avfallsmängder som beräknas uppstå vid driften av nuva-
rande reaktorer. De uppskattade avfallsmängderna framgår av tabell 3-1. Den totala mängden produ-
cerad elenergi är större i transmutationsscenarierna än vad som fås i scenariet ”nuvarande reaktorer”.

I tabell 3-2 redo visas därför de beräknade avfalls mängderna per producerad mängd elenergi. I tabellerna 
har det resturan som fås från upparbetningen av bränslet från dagens reaktorer (cirka 9 000 ton eller cirka 
2,6 ton/TWhe) utelämnats då sammansättningen på detta uran endast marginellt avviker från natururan.

Tabell 3-1. Beräknade avfallsmängder för några olika transmutationsscenarier jämfört med 
de avfalls mängder som förväntas uppstå i de nuvarande svenska reaktorerna (Grundfelt och 
Lindgren 2006).

ADS, 10 års 
avklingning

ADS, 3 års 
avklingning

ADS, 2 års 
avklingning

ADS, Realistiskt 
scenario

Direktde ponering av 
använt uran bränsle från 
nuvarande reaktorer

Förglasat HLW, ton1 4 715 4 491 4 454 4 312 –

LILW från upparbetning  
och bränsletillverkning, m3

25 300 25 900 26 000 26 200 5 600

LILW från reaktordrift, m3 39 800 41 000 41 200 41 900 36 900

Rivningsavfall från reaktorer, 
ton2

370 000 395 000 395 000 420 000 270 0003

Restbränsle för deponering, 
ton tungmetall

53 23 16 27 9 3504

1Varav 4 200 ton härrör från upparbetning av det använda bränslet från nuvarande reaktorer
2 Osäkerheten i mängden rivningsavfall är minst 25 %, främst på grund av en förväntad utveckling av accelerator tekniken.
3 Bygger på en beräknad erforderlig slutförvarsvolym på 178 700 m3 och en antagen skrymddensitet på 1 500 kg/m3 

(SKB 2005).
4 Varav 100 ton transuraner, 200–300 ton klyvningsprodukter och resten uran.
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Tabell 3-2. Avfallsmängder per producerad Twhe energi för några olika transmutationsscenarier 
(Grundfelt och Lindgren 2006).

ADS, 10 års 
avklingning

ADS, 3 års 
avklingning

ADS, 2 års 
avklingning

ADS, Realistiskt 
scenario

Direktde ponering av 
använt uran bränsle från 
nuvarande reaktorer

Totalt producerad energi, 
TWhe

3 250 3 427 3 462 3 556 2 820

Förglasat HLW,  
ton/TWhe

1,45 1,31 1,29 1,21 –

LILW från upparbetning  
och bränsletillverkning,  
m3/TWhe

 

7,8 7,6 7,5 7,4 2,0

LILW från reaktordrift,  
m3/TWhe

12,2 12,0 11,9 11,8 13,1

Rivningsavfall från reaktorer, 
ton/TWhe

114 115 114 118 95

Restbränsle för deponering, 
ton tungmetall/TWhe

0,016 0,007 0,005 0,008 3,3

Som framgår av tabell 3-1 medför transmutation att den totala mängden avfall som genereras 
ökar. Framför allt ökar mängden rivningsavfall. Dessutom tillkommer låg- och medelaktivt avfall, 
LILW liksom LILW från tillverkning av ADS-bränsle. 

Tabell 3-2 visar att mängden avfall per TWhe inte påverkas lika mycket för de flesta avfallska-
tegorierna. Rivningsavfall från reaktorerna utgör undan taget, eftersom den ökade energiproduk-
tionen sker i nya reaktorer. Likaså blir mängden restbränsle större vid direktdeponering, medan 
transmutations scenarierna istället ger upphov till förglasat högak tivt avfall (HLW) och mer avfall 
från upparbetning/bränsletillverkning.

Det avfall som genereras i transmutationsscenarierna innehåller mindre mängder av långlivade 
trans uraner än det använda uranbränsle som i det nuvarande programmet avses direktdeponeras. 
I inget av de redovisade scenarierna når man dock målet att transmutera minst 99 procent av tran-
suranerna. Det ur denna synvinkel bästa scenariet är ADS-reaktorer med två års avklingningstid 
mellan cyklerna där rest mängden transuraner utgörs av 16 ton, vilket motsvarar transmutation av 
84 procent av det ursprung liga uranbränslets innehåll. Detta scenario förutsätter att man utvecklar 
de pyrokemiska separations meto derna så att en avskiljningsgrad på 99,9 procent av de ämnen som 
ska transmuteras uppnås. Det är i dag osäkert hur långt man kan nå med denna utvecklingsprocess.

När transuranerna transmuteras bildas klyvningsprodukter med kortare halveringstid än trans uranerna. 
Detta medför att den totala radioaktiviteten ökar på grund av transmutationen, jämfört med radioak-
tivi teten i det använda uranbränslet som utgör råvara. Klyvnings produk ternas kortare halveringstider 
medför å andra sidan också att deras radioaktivitet avtar snabbare än vad transuranernas radioaktivitet 
gör. Man brukar ange att den tid det tar för det högaktiva avfallets radiotoxicitet att minska till en nivå 
som motsvarar toxiciteten av den mängd naturligt uran som gett upphov till avfallet, minskar från 
drygt 100 000 år för dagens använda uranbränsle till teoretiskt mellan 500 och 5 000 år för det avfall 
som	fås	från	transmutationsreaktorerna,	se	till	exempel	IAEA	(2004).	Även	avfallet	från	transmutation	
måste således hållas isolerat från människan och miljön under lång tid ur ett samhälleligt perspektiv. 
Det råder en enighet om att detta lämpligen sker med slutförvaring i ett geologiskt medium.
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Det inom EU:s sjätte ramverksprogram för forskning, utveckling och demonstration finan sierade 
projek tet Red-Impact har haft som syfte att utvärdera påverkan från separation och transmutation på 
det slut liga omhändertagandet av radioaktivt avfall ur ett ekonomiskt, miljömässigt och samhälleligt 
perspektiv. Några av de viktigaste slutsatserna från projektet (Greneche et al. 2007) med avseende på 
slutligt omhändertagande av radioaktivt avfall kan sammanfattas som följer:

•	 Slutförvaring	i	ett	djupt	geologiskt	förvar	är	oundviklig,	även	vid	separation	och	transmutation.

•	 Den	minskning	av	den	långlivade	aktinidaktiviteten	som	fås	vid	separation	och	transmutation	
minskar riskerna i samband med mänskligt intrång i slutförvaret men har en marginell effekt på 
den långsiktiga säkerheten, eftersom aktiniderna har så låg löslighet att de inte bidrar signifikant 
till risken.

•	 Separation	och	transmutation	kan	minska	värmeutvecklingen	från	det	deponerade	avfallet	och	
därigenom medge en mer kompakt deponering.

•	 Separation	och	transmutation	ger	upphov	till	strömmar	av	långlivat	medelaktivt	avfall	och	avfall	
med ett innehåll av flyktiga radionuklider som kräver särskild uppmärksamhet.

3.1.3 Användning i fjärde generationens reaktorer

De reaktorer som är i drift i dag räknas i allmänhet till den andra eller tredje generationens 
reaktorer, medan den första generationens reaktorer har tagits ur drift eller är på väg att tas ur drift. 
Till den fjärde generationens reaktorer räknas ett antal reaktortyper som för närvarande befinner sig 
på forskningssta diet. 

Forskningen omkring den fjärde generationens reaktorer startades av Generation IV International 
Forum (GIF), ett forskningssamarbete mellan tio parter med syftet att ta fram en ny generation 
reaktorer som bättre svarar mot 2000-talets krav på en hållbar utveckling (GIF 2007, 2013). De 
deltagande parterna är Argentina, Brasilien, Euroatom, Frankrike, Kanada, Japan, Storbritannien, 
Sydkorea, Sydafrika och USA. 

Några av reaktortyperna kan utnyttja nuklider som normalt inte är klyvbara som bränsle på grund 
av reaktorernas reaktorfysikaliska egenskaper, medan andra typer har fördelen att genom en högre 
verk ningsgrad, utnyttja uranet effektivare och därmed minska behovet av nybrutet uran. Vissa av 
koncepten kan även utnyttjas till att generera nya klyvbara nuklider från nuklider som normalt inte är 
klyvbara, så kallade bridreaktorer. Gemensamt för samtliga koncept är att de för samma mängd gene-
rerad elener gi ger mindre mängd avfall och i vissa fall avfall med kortare halveringstider än vad som 
fås i dagens system. I ett par av koncepten kan höga drifttemperaturer användas för att bilda vätgas 
från vatten i termokemiska processer. Vätgasen kan sedan användas, till exempel, i bränsleceller.

I tabell 3-3 Visas en sammanställning av de sex reaktortyper som brukar hänföras till den fjärde 
genera tionens reaktorer. De tre första reaktortyperna bygger på ett i huvudsak termiskt neutron-
spektrum, SCWR och MSR studeras även i utföranden med snabba neutroner, medan de tre senare 
bygger på snabba neutroner. Nedan görs en kortfattad sammanfattning av de olika reaktortypernas 
egenskaper och utvecklingstrender (GIF 2014).

•	 Högtemperaturreaktorer	(VHTR) 
Grafitmodererade reaktorer (prismatiska block eller grafitkulor, så kallade pebble bed reactor). 
Bygger på en uranbaserad bränslecykel där uranet inte återanvänds. Den höga temperaturen kan 
användas till exempel vätgasproduktion enligt den så kallade jod-svavelprocessen (Mathias och 
Brown 2003). Högtemperaturreaktorerna är passivt säkra. Målsättning för de närmaste 10 åren 
är att genom materialutveckling uppnå utloppstemperaturer över 1000 °C, att vidareutveckla till-
lämpningarna av högtemperaturprocesser för väteproduktion samt att verifiera säkerheten (passiv 
kylning och bränslets temperaturtålighet).

•	 Reaktorer	som	kyls	av	vatten	vid	superkritiskt	tryck	(SCWR) 
Denna reaktortyp är vattenmodererad. Genom kylvattnet/moderatorn har superkritiskt tryck kan 
reaktorn drivas vid högre temperatur än vanliga lättvattenreaktorer varigenom en högre verk-
nings grad fås (~45 % mot ~33 % i dagens lättvattenreaktorer). Konceptet bygger på teknik som 
redan tillämpas i fossilbränsleeldade kraftverk. Forskningen det närmaste decenniet beräknas var 
inriktad bland annat mot utveckling av konceptuella utformningar och att ta fram beslutsunderlag 
för utformningen av en prototyp.
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•	 Saltsmältereaktorer	(MSR) 
Det finns flera reaktorkoncept som bygger på kylning med smält salt. I en variant är uranet upplöst 
som urantetrafluorid i en smälta av ett fluoridsalt. Smältan uppnår kriticitet när den får rinna 
genom en grafitmoderator. I andra koncept är bränslet utspritt i en grafitmoderator som kyls med 
en saltsmälta. Forskningen det närmaste decenniet väntas bland annat vara inriktad mot saltsmäl-
tans egenskaper, särskilt vad gäller korrosiva egenskaper och hanteringen av förbrukat salt.

•	 Gaskylda	snabba	reaktorer	(GFR) 
I detta reaktorkoncept kyls reaktorn med helium vid en temperatur av 850 °C. I en sådan reaktor 
kan nuklider som inte själva är klyvbara utnyttjas som bränsle genom att de absorberar neutro ner 
och bildar klyvbara nuklider. Detta kan användas för att utnyttja till exempel uran-238 och högre 
aktinider som bränsle. För att öka effektiviteten i omvandlingen av värme till elektricitet utnyttjas 
gasturbiner. Den höga temperaturen ställer krav på bränslets integritet, varför till exem pel 
kompositkeramer studeras. De närmaste tio åren avser man att utveckla ett 2400 MWth reaktor 
med bridkapacitet, studera säkerheten vid kylmedelsförluster samt experimentellt testa bränsle- 
och komponentteknologier.

•	 Natriumkylda	snabba	reaktorer	(SFR) 
Denna reaktortyp bygger på två existerande reaktortyper (Liquid Metal Cooled Fast Breeder 
Reactor och Integral Fast Reactor). Kylmediet är flytande natrium och reaktorn kan utnyttjas till 
att bränna långlivade aktinider liksom till att generera nytt bränsle, främst plutonium, från icke 
klyvbara nuklider (breeding). Hanteringen av stora mängder natrium är en säkerhets mässig kom-
plikation. Då drifterfarenhet finns från fullskaliga reaktorer av denna typ kommer utvecklingen 
den närmaste tiden att inriktas mot vidareutveckling av bränsle, framtagning av säkerhetskriterier, 
ekonomisk utvärdering, etc.

•	 Blykylda	snabba	reaktorer	(LFR) 
Denna reaktortyp kyls antingen med flytande bly eller av ett eutektikum13 av bly och vismut. 
Kylmediets temperatur ligger på 550 °C med möjligheter att komma upp till 800 °C. Detta 
möjliggör produktion av vätgas på samma sätt som i den ovan nämnda termiska högtempera-
turreaktorn. Forskningen kommer det närmaste decenniet att inriktas mot materialfrågor 
relaterade till kylmediets korrosiva egenskaper, utveckling av bränsle och bränslehantering, 
härdstyrning och simulering, med mera.

Tabell 3-3. Överblick över de reaktortyper som hänförs till fjärde generationen (GIF 2007).

Reaktortyp Neutron spektrum Kylmedium Drifttempera tur,  

°C
Bränslecykel Storlek, MWe

Högtemperaturreaktorer, 
VHTR

Termiskt Helium 900–1000 Öppen 250–300

Vattenkyld reaktor vid 
Superkritiskt tryck, 
SCWR

Termiskt/snabbt Vatten 510–625 Öppen/sluten 300–700, 
1 000–1 500

Saltsmältereaktorer, 
MSR

Snabbt/termiskt Fluoridsalter 700–800 Sluten 1 000

Gaskyld snabb reaktor, 
GFR

Snabbt Helium 850 Sluten 1 200

Natriumkyld snabb 
reaktor, SFR

Snabbt Natrium 550 Sluten 350–150, 
300–1 500, 
1 000–2 000

Blykyld snabb reaktor, 
LFR

Snabbt Bly 480-800 Sluten 20–180, 
300–1 200, 
600–1 000

13  Eutektisk sägs sammansättningen hos en legering vara, då legeringsämnenas proportioner är så valda att 
lägsta möjliga smältpunkt fås.
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Det primära syftet med initiativet att utveckla fjärde generationens reaktorer är att få fram reaktorer 
med förbättrad kärnsäkerhet, bättre säkerhet mot spridning av kärnämnen, minimering av avfall och 
använd ning av naturresurser och som medför en reduktion av bygg- och driftskostnader. De olika 
reaktortyper na har i dessa avseenden olika egenskaper. Eftersom de alla är under utveckling och inte 
förväntas vara i drift förrän om ett par decennier, är det svårt att i dag få en underbyggd överblick 
över hur de skulle på verka avfallshanteringen. Det är emellertid väl känt att utnyttjandet av natururan 
effektiviseras i dessa reaktorkoncept, vilket rimligen leder till en minimering av avfallsgenereringen. 
Som exempel kan näm nas att om snabba bridreak torer utnyttjas, kan energiuttaget från det naturliga 
uran som bryts i gruvor ökas från mindre än en procent – som uppnås vid direkt deponering av använt 
uranbränslet – och upp till kanske 70 procent av teoretiskt värde (Ahlström 1999). Det skulle i så fall 
innebära att natururanför bruk ningen per producerad energienhet skulle minska med cirka 99 procent.

SKB har nyligen genomfört en analys av hur utvecklingen av snabba reaktorer skulle påverka det 
svenska systemet för hantering av använt kärnbränsle (Forsström 2013). I studien konstateras att 
överväldigande delen av utvecklingsarbetet i de länder där arbetet är som intensivast (Ryssland, Japan, 
Frankrike och Indien) är inriktat mot natriumkylda bridreaktorer. Flera prototypreaktorer planeras för 
närvarande i dessa länder t.o.m. 2020-talet. I Ryssland och Frankrike gör man bedömningen att kom-
mersiella snabba reaktorer kan finnas 2040-2050 medan man i Japan gör bedömningen att det dröjer 
till efter 2050. 

Av ovanstående framgår att snabba reaktorer inte kan antas vara tillgängliga när de nuvarande 
svenska reaktorerna successivt behöver ersättas någon gång i tidsspannet 2025 – 2045. Ersättnings-
reaktorerna måste därför förutsättas vara nästa generation lättvattenreaktorer. Introduktion av större 
snabba reaktorer kan sedan antas ske successivt från 2060-talet. Forsström (2013) skisserar ett 
möjligt scenario de nya lättvattenreaktorerna ersätts av snabba reaktorer i en takt av två reaktorer per 
decennium. Detta innebär att det svenska systemet skulle kunna vara baserat helt på snabba reaktorer 
någon gång i början av 2100-talet.

För att starta en större bridreaktor krävs cirka 16 ton plutonium och 200 ton naturligt eller utarmat 
uran eller uran som utvunnits vid upparbetning av använt bränsle (Forsström 2013). Då reaktorn kan 
antas vara en bridreaktor kommer den sedan att själv producera det plutonium som krävs för att hålla 
den igång medan ungefär ett ton uran behöver tillföras per år. Denna uranmängd är mindre än det 
uran som fås när man separerar ut plutoniet. 

Plutoniet i starthärden mot svarar det plutonium som genereras under 60-70 reaktorår i 1 000 MWe 
lättvattenreaktorer. För att starta två snabba reaktorer under 2060-talet krävs allt plutonium som 
genererats under 13 driftsår i 10 stycken 1 000 MWe lättvattenreaktorer. Det program för övergång 
till snabba reaktorer som skisserats ovan ger upphov till ett behov av plutonium från använt bränsle 
från 20 driftsår i 10 stycken 1 000 MWe reaktorer vilket är betydligt mindre än vad som kan antas 
totalt genereras i ett sådant lättvattenreaktorprogram. Den resterande mängden använt bränsle från 
lättvattenreaktorerna kommer således att behöva direktdeponeras (Forsström 2013).

Mängden plutonium i använt bränsle från svenska lättvattenreaktorer kommer således att överskrida 
vad som behövs för att starta eventuella framtida snabba reaktorer. Eftersom situationen kommer att 
vara likartad i andra länder som satsar på snabba reaktorer kommer det inte att finnas någon brist 
på pluto nium. Direktdeponering av använt bränsle kommer således att krävas även vid en framtida 
övergång till snabbreaktorer. I ett sådant system kommer man dessutom att behöva ta hand om och 
slutförvara högaktivt och långlivat låg- och medelaktivt avfall från upparbetning. Detta kommer att 
ställa krav på kvalificerade och anpassade slutförvarsanläggningar (Forsström 2013).

3.2 Dumpning i havet
En uppenbar tillämpning av principen att späda till ofarliga koncentrationer och sprida ut i miljön 
är havsdumpning. Säkerheten bygger på att utnyttja spädning och spridning i havet. Det använda 
kärnbränslets låga upplösningshastighet bidrar till att utsläppen sker över lång tid, vilket säkerställer 
att radionukliderna späds i en stor volym. Londonkonventionen förbjöd dumpning av högaktivt 
avfall i havet (IMO 1972). Konventionens parter utsåg FN:s Internationella Atomenergiorgan, IAEA, 
internationell organisa tion för frågor som rör deponering av radioaktivt avfall till havs. IAEA:s 
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uppgift innebar bland annat att definiera högaktivt avfall samt att rekommendera de grunder på 
vilka specialtillstånd för deponering av material som omfattades av konventionens förbud skulle 
kunna ges. Den senaste definitionen av högaktivt avfall med relevans för Londonkonventionen gavs 
ut 1986 (IAEA 1986). Efter att frågan om spridning av radionuklider i haven hade analyserats 
(IAEA 1993) antog konventionens parter en resolution (IMO 1994) som innebar ett totalförbud för 
dumpning av radioaktivt avfall till havs.

Dumpning av olika former av radioaktivt avfall har genomförts sedan det andra världskriget och 
fram till förbudet av Belgien, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Ryssland, 
Schweiz, Sovjetunionen, Sverige, Storbri tannien, Sydkorea, Tyskland och USA (IAEA 1999). 
Huvuddelen har varit låg- och medelaktivt avfall från medicinska, militära och industriella tillämp-
ningar samt från kärnkraftsindustrin. Sovjetunionen har även dumpat 16 kärnreaktorer (varav sex 
med sitt innehåll av använt kärnbränsle) från uttjänta ubåtar och 60 procent av en härd från en 
nukleärt driven isbrytare i Norra ishavet. Totalt har avfall med ett aktivitetsinnehåll på cirka 85 PBq 
dumpats varav en domine rande del i nordöstra Atlanten (42 PBq) och Norra ishavet (38 PBq). 
De stater som har dumpat största mängderna aktivitet är Sovjetunionen (45 %) och Storbritannien 
(41 %). Sveriges bidrag anges till 3,2 TBq eller 0,004 procent av den totala aktivitet som har 
deponerats till havs (IAEA 1999).

Det finns varken några konkreta förslag till systemutformning eller några egentliga säkerhetsvär-
de ringar gjorda för denna strategi. Huvuddelen av de havsdumpningar som genomförts har gjorts 
genom depo nering från fartyg av avfall i olika typer av förpackningar. En del av avfallet har dumpats i 
flytande form. En möjlighet är att bränslet placeras i någon form av kapslar som sedan dumpas i havet. 
Kapslar na kan vara utformade för att förbli täta under längre eller kortare perioder. Strategin bygger på 
att när/ om kapslarna blir otäta och radioaktiva ämnen börjar frigöras från bränslet, blir utspädningen så 
stor att aktiviteten inte når människan i sådana koncentrationer att den utgör någon fara.

Förbudet mot havsdumpning i Londonkonventionen liksom i OSPAR-konventionen reglerna om 
skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (UD 1994) utesluter havsdumpning som metod för 
slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle i Sverige.

3.3 Utskjutning i rymden
Den enda strategin som kan sägas innebära att det använda bränslet blir otillgängligt för jordens 
befolk ning för all framtid är utskjutning i rymden. Säkerheten bygger på att bränslet kan skjutas ut till 
en plats i universum och aldrig mer komma i kontakt med människan och miljön. Strategin studerades 
i USA under 1970-talet och början av 1980-talet, se till exempel (U.S. AEC 1974). Dessa studier visar 
att denna strategi kräver någon form av upparbetning för att separera de högaktiva ämnena från uranet 
och be gränsa vikten på avfallet, eftersom det tekniskt och ekonomiskt blir orimligt att skjuta ut hela 
mängden använt kärnbränsle i rymden. I 40 år gammalt kärnbränsle representerar de tio farligaste 
ämnena 99,9 procent av farligheten och endast 0,8 procent, eller åtta kilogram per ton, av vikten 
(gäller bränsle av typen Svea 64 med utbränningsgrad 38 MWdygn/kg U (Morén 1998)).

Översiktlig systembeskrivning

Ett system för utskjutning i rymden kräver:

•	 Mellanlager.

•	 Transportsystem	för	bränsletransporter	på	mark.

•	 Anläggning	för	separation	av	de	delar	av	bränslet	som	ska	skjutas	ut.

•	 Anläggning	för	paketering	av	de	delar	av	det	använda	bränslet	som	ska	skjutas	ut.

•	 Rymdbas	för	utskjutning.

•	 System	för	att	skjuta	ut	det	paketerade	bränslet	i	rymden.

•	 Anläggningar	för	hantering	och	slutförvaring	av	det	avfall	som	inte	skall	skjutas	ut	i	rymden.
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Dessutom krävs ett system för att omhänderta det radioaktiva avfall som uppkommer vid upparbet-
ningen och den övriga hanteringen, inklusive mellanlagring och paketering.

Man föreställer sig att utskjutningen skulle ske i två steg. I ett första steg placeras en rymdfärja i 
en omloppsbana runt jorden. I det andra steget skjuts en farkost med avfallet ut från rymdfärjan till 
sin slutliga destination som kan vara en obestämd plats utanför vårt solsystem, en stabil planetarisk 
bana eller ett något speciellt mål, till exempel solen. I samtliga fall blir det använda bränslet 
otillgängligt för all framtid. Det skulle gå åt enorma mängder raketbränsle för att transportera det 
använda kärnbränslet till en avlägsen plats i universum. I amerikanska utredningar av möjligheterna 
att sända människor till Mars (Musser och Alpert 2000) räknar man med att det krävs åtminstone ett 
ton raketbränsle per ton mate rial som transporteras från en bana runt jorden till Mars. Kostnaderna 
för transporten ut till jord banan bedöms efter utveckling kunna minskas från dagens 20 miljoner 
till cirka två miljoner dollar per ton använt bränsle. För att begränsa bränsleförbrukning och för 
att kunna använda transport farkosterna för flera uppdrag får det valda målet i universum inte vara 
alltför avlägset.

I de amerikanska studierna från 1970- och 1980-talen beskrevs ett referenssystem för att kunna 
utvärde ra strategins möjligheter (Rice et al. 1980). Förutom anläggningarna ovan, ingår anläggningar 
för uppar betning och konditionering av avfallet. Det avfall som i första hand avsågs skjutas ut var 
högaktivt upparbetningsavfall (även militärt avfall studerades). Ett problem är att koncentrering av 
de radioaktiva ämnena, med syftet att minska volym och vikt samtidigt medför att avfallets strålning 
och värmeutveck ling ökar, vilket kan medföra att det krävs aktiv kylning såväl medan avfallet är 
kvar på jorden som under transporen ut i rymden. När avfallet väl nått sitt mål i rymden behövs 
däremot inga skyddssystem för kylning eller strålskärmning.

Avfallets form blir ett optimeringsproblem, där man strävar efter att transportera ut så mycket avfall 
som möjligt vid varje utskjutning från jorden. Ju färre transporter desto mindre kostnader och mindre 
sannolikhet för att en olycka någon gång ska inträffa. Men stora avfallspaket är svåra att kyla. Man 
strävar också efter att minimera omfattning och vikt på de kringsystem som krävs under transporten 
ut i rymden. I referenssystemet planerades det preparerade avfallet lagras under aktiv kylning i tio år 
före utskjutningen. För att minska kostnaderna studerades även en variant där de radionuklider som 
bidrar mest till de höga temperaturerna (cesium och strontium) separerades från det avfall som skulle 
skjutas ut i rymden.

De nuklider som skulle skjutas ut planerades att placeras i järn/nickel baserad cermet, ett komposit-
material sammansatt av keramiska och metalliska material. Materialet valdes med hänsyn till att 
radio nukliderna skulle kunna packas tätt och för materialets goda förmåga att motstå påfrestningar 
i sam band med olika tänkbara olyckor. För nuklider som inte skulle skjutas ut samt för avfall från 
uppar betningen planerades geologisk deponering. I det föreslagna systemet packas avfallet i form 
av cermetcylindrar i en sfärisk stålkonstruktion, som sedan placeras i en behållare som skyddar och 
strålskärmar avfallet.

Behållaren placeras i en farkost, som sedan förs ut till en bana runt jorden med en rymdfärja. När 
rymdfärjan nått banan runt jorden, lämnar farkosten färjan och avfallet förs vidare mot sitt mål, 
en bana runt solen mellan Venus och Jorden. När farkosten placerat avfallet i sin bana återvänder 
den till banan runt jorden, där dockas den till rymdfärjan och förs tillbaka till jorden för att 
lastas med en ny avfalls behållare. En skiss över systemet visas i figur 3-4. Systemet bedömdes 
till stora delar kunna utnyttja kunskap som finns i det amerikanska rymdprogrammet. Vad gäller 
transporten med rymd färjan föreslogs tillgängliga system utnyttjas. För övriga komponenter 
som ingår i själva utskjutningen av avfallet, krävdes nya konstruktioner och testning, men ingen 
utveckling av ny teknik.

Utskjutning i rymden bedömdes i första hand vara ett ingenjörsmässigt problem, som till stora 
delar kunde baseras på befintlig teknologi. Forskning och teknikutveckling krävs dock inom 
vissa områden såsom upparbetningen, cermetmaterialet och dess egenskaper samt konstruktion 
av utrustning för att korrigera/hämta tillbaka avfallet vid eventuella olyckor och missöden. Det 
bedömdes fullt möjligt att utveckla tekniken till ett genomförbart system (Rice et al. 1980). 
Det kan noteras att denna bedöm ning gjordes innan den första rymdfärjan (Columbia) tagits i drift 
(1981) innan olyckorna med rymdfärjorna Challenger (1986) och Columbia (2003).
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Säkerhet vid utskjutning i rymden
Säkerhetsutvärderingar ingick i utformningen av referenssystemet syftet med dem var i första 
hand att ge konstruktionsförutsättningarna för systemet (Rice et al. 1980). Om inga olyckor sker 
förekommer visst utsläpp av radionuklider i samband med upparbetning och beredning av avfallet. 
Utöver det förväntas inga doser utöver dem till personalen. Vad gäller olyckor bedömdes de flesta 
potentiella utsläpp av radionuklider kunna undvikas genom en lämplig design. Risker för utsläpp 
delades in i kortsiktiga och långsiktiga.

På kort sikt skulle utsläpp kunna ske vid olyckor i samband med utskjutningen. Genom lämplig 
design kan dock utsläpp av radioaktiva ämnen till atmosfären undvikas. Inte ens vid allvarliga 
olyckor, som om rymdfärjan skulle fatta eld eller explodera, eller om avfallet av misstag skulle 
återvända till jorden förväntas någon spridning av radioaktiva ämnen till atmosfären. Ett undantag är 
om avfallsbehållaren skulle vara trasig och avfallet komma in i jordatmosfären i delar, vilket skulle 
kunna ske efter en kollision i rymden.

När avfallet nått jordytan räknar man med att i de flesta fall kunna återta det. För att lokalisera 
och hämta upp avfallet från stora djup i havet krävs utveckling av ny teknik och utrustning. I vissa 
extremfall – till exempel om det landar i en vulkan – kan avfallet inte återtas.

På lång sikt kan utsläpp förekomma från avfall som inte återtagits efter en olycka. Man kan också 
tänka sig att inplaceringen i banan mellan Venus och Jorden misslyckas, så att det finns risk att 
avfallet återvänder till jorden lång tid efter utskjutningen, och inte återtas då det nått jordytan. För att 
minimera denna risk krävs utveckling av nya rymdfarkoster som kan lokalisera och återhämta avfall 
som kommer på avvägar vid utskjutningen.

Ytterligare en risk är att avfallet träffas av en meteorit då det ligger i sin slutliga bana, att det går i 
delar och vissa av dem når jorden. Denna risk bedöms dock vara försumbar. Sannolikheten för att 
avfallet träffas av en meteorit är liten, även om det skulle inträffa skulle de flesta delarna aldrig nå 
jorden, och de delar som eventuellt når fram, skulle spridas över lång tid.

Figur 3-4. Skiss över det amerikanska referenssystemet för utskjutning av radioaktivt avfall i rymden.
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Systemets säkerhetsmässiga fördelar och nackdelar gentemot geologisk deponering har utvärderats 
(Rice et al. 1982). I utvärderingen antogs att cesium och strontium till 90 procent separerats från 
av fallet som skjuts ut i rymden, och att den geologiska deponeringen sker i en saltformation. 
Slutsatserna från den studien var att riskerna i samband med utskjutning i rymden är små. De 
beräknade riskerna vid geologisk deponering är dock mycket lägre än riskerna vid rymdutskjutning 
med den följden att utveckling och genomförande av utskjutning i rymden inte är berättigad.

3.4 Deponering under inlandsisar
Deponering under inlandsisar är en tillämpning av principen samla in och avskilja från människa och 
miljö. Säkerheten bygger på att det använda kärnbränslets egenskaper, i kombination med inlandsisen 
gör avfallet otillgängligt under mycket lång tid. Inlandsisar förekommer idag på Antarktis samt på 
Grönland och vissa öar norr om Kanada. Huvuddelen av isen runt nordpolen utgörs dock av havsis.

Då radioaktiva ämnen slutligen kan komma att frigöras förväntas utspädningen och spridningen vara 
stor. Ett system för deponering under inlandsisar kräver:

•	 Mellanlager.

•	 Anläggning	där	det	använda	bränslet	paketeras.

•	 Transportsystem.

•	 System	för	deponering	på/under	inlandsisen.

Dessutom krävs ett system för att omhänderta det radioaktiva avfall som uppkommer vid hanteringen.

Strategin har endast diskuterats på idéplanet. En utgångspunkt för diskussionerna har varit att ett 
inter nationellt slutförvar skulle kunna anläggas på internationell mark på Antarktis, som är vår 
största istäckta kontinent. Tre utformningar har diskuterats (U.S. AEC 1974):

1. Kapslar med avfall placeras i 50–100 meters djupa borrhål och får sedan smälta ner genom isen 
med hjälp av avfallets resteffekt för att slutligen hamna på marken under isen.

2. Kapslarna placeras i borrhål på samma sätt som i 1. Kapslarna förses dock med wire eller kedjor 
som förankras på isens yta så att kapslarna förblir hängande inuti ismassan.

3. Det inkapslade avfallet förvaras i lagerbyggnader ovanpå isytan. Efter en inledande avkylnings-
period tillåts lagerbyggnaden begravas av den naturliga istillväxten.

Konceptet utformades i sina huvuddrag på 1970-talet, det vill säga innan debatten om den globala 
uppvärmningen hade tagit fart. På den tiden förutsågs inga hot mot inlandsisarnas existens. Inga 
analyser av den globala uppvärmningens effekt på konceptet har gjorts. Deponering av radioaktivt 
avfall på Antarktis strider mot Antarktisfördraget och Lag om Antarktis (SFS 2006:924). 

3.5 Deponering i djuphavssediment
Deponering i sediment på djuphavsbotten kan sägas tillämpa principen att samla in och förvara 
åtskilt från människa och miljö. 

Säkerheten bygger främst på djuphavssedimentens egenskaper, men också på effektiv utspädning 
och spridning i oceanerna. Avfallet deponeras i kapslar som förväntas hålla de radioaktiva ämnena 
helt inneslutna i 500 till 1 000 år efter deponering. Havet och de kontinuerliga strömmarna ger 
en mycket effektiv utspädning och spridning. Radionuklidernas väg från sedimenten tillbaka till 
mänsklig miljö är lång.

Deponering under havsbotten föreslogs på 1950-talet. Under 1980-talet undersöktes djuphavsdepo-
nering aktivt bland annat av NEA och EU, inom ramen för PAGIS-studien (NEA 1988, Mobbs 
et al. 1988). Studierna gäller förglasat upparbetningsavfall, men resultaten är tillämpbara även för 
direktdeponering av använt kärn bränsle. I det internationella Ocean Drilling Project studerades 
möjligheterna att borra djupa hål i havsbotten från ytfartyg (ODP 2007). I USA fanns fram till 1996 
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”Office of Subseabed Disposal Research” (Ekendahl och Papp 1998). Sedan dess har inga nationella 
eller internationella organisatio ner så vitt känt bedrivit forskning eller utveckling som syftar till 
deponering av radioaktivt avfall under havsbotten. Deponering i havssediment förbjöds genom 1996 års 
tilläggsprotokoll till Londonkonventionen.

Systembeskrivning
Ett system för deponering i sediment på havsbotten kräver:

•	 Mellanlager.

•	 Anläggning	där	det	använda	bränslet	kapslas	in	inför	deponeringen.

•	 Transportsystem.

•	 System	för	att	deponera	det	inkapslade	bränslet	i	sedimenten.

Dessutom krävs ett system för att omhänderta det radioaktiva avfall som uppkommer vid hanteringen.

Deponering under havsbotten innebär att inneslutet avfall placeras i havssediment på stort djup långt 
ut till havs.

De översta cirka 100 meter sediment består av tjockt visköst slam, av ungefär lika delar lera och/
eller karbonatmineral och vatten. Därunder återfinns ett skikt med petrifierade (konsoliderade och 
förstenade) sediment, som i sin tur vilar på berggrunden. Djuphavssediment är lätt förutsägbara 
och exceptionellt stabila över tidsperioder på miljontals år. Det ideala sedimentet är finkornigt och 
lerhaltigt, med begränsad rörlighet för porvatten. Därmed hindras effektivt transport av de flesta 
radionuklider. Platsen skulle väljas i en djup del av oceanen (på fyra till sex kilometers djup), långt 
från tektoniskt eller vulkaniskt aktiva områden. 

Primära geovetenskapliga kriterier för utvärdering av tänkbara platser är:

•	 Geologisk	stabilitet	(och	därmed	förutsägbarhet).

•	 En	effektiv	sedimentbarriär	för	radionuklidföroreningar.

Både inom NEA- och PAGIS-studien genomfördes geovetenskapliga karakteriseringsstudier på olika 
platser i Nordatlanten och av NEA även i Stilla havet.

Två principiellt olika deponeringsmetoder har föreslagits, deponering med frifallspenetratorer i de 
vis kösa sedimenten, samt deponering i borrhål i de petrifierade sedimenten. Tänkbara variationer 
av det borrade systemet är deponering i den underliggande berggrunden eller i de övre mjuka 
sedimenten	(Beale	1989).	Deponeringen	sker	från	fartyg.	Även	deponering	från	en	anläggning	på	
havsbotten är tänkbar.

Systemet med frifallspenetratorer som diskuterades i NEA- och PAGIS-studierna bygger på en 
stor (8,50 meter lång och 0,65 meter i diameter) torpedliknande penetrator med en vikt på några 
ton. Inkaps lat avfall placeras i penetratorn, och för att tåla de höga trycken på havsbotten fylls 
hålrummen med en blyle gering. Vid deponeringen släpps penetratorn från ett fartyg. På sitt fall 
genom vattnet får pene tratorn tillräcklig rörelsemängd för att tränga ner fullständigt i sedimentet. 
Vid nedträngningen i botten sedi mentet uppstår en kavitationseffekt som garanterar att slammet sluter 
hålet efter den ned trängande penetratorn. Kapseln med avfallet hamnar helt omgiven av sediment på 
cirka 50 meters djup i det översta mjuka sedimentskiktet av havsbottnen.

Innan deponering påbörjas har ett hjälpfartyg utfört en undersökning av havsbotten och identifierat 
eventuella hinder på botten. Deponeringen med frifallspenetratorer är sedan enkel. Flera system-
varianter för deponeringen har föreslagits, se figur 3-5. De förberedda penetratorerna hämtas från en 
anläggning på land. Vid platsen ovanför de förutsedda deponeringspunkterna släpps penetratorerna 
från nedförings mekanism i deponeringsfartyget. Deponeringsfartyget rör sig i ett regelbundet 
mönster på havsytan och släpper penetratorer med jämna mellanrum. Avståndet väljs så att de 
termiska fälten inte överlappar varandra. Hjälpfartyget är försett med spårningsutrustning som följer 
penetratorerna till botten och verifierar exakt deponeringsplats och nedträngningsdjup.
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I alternativet med borrhål deponeras kapslarna i cirka 800 meter djupa vertikala borrhål i de undre 
petrifierade (konsoliderade) sedimenten. Det internationella Ocean Drilling Project har visat att det 
är möjligt att borra djupa hål i havsbotten från ytfartyg, att fodra hålen och att lokalisera tidigare 
borrade hål.

Enligt förslaget skulle ett antal kapslar placeras tillsammans i ett långt stålrör, så kallad ”stringer”. 
De tomma utrymmena i stålröret fylls med betong och ändarna proppas. Flera sådana rör kopplas 
samman till ett paket och förs ner i borrhålet. Paketen deponeras på 400–800 meters djup under 
havsbotten. Efter deponeringen återfylls borrhålet med cement. Borrhålets övre delar tätas med 
material med bättre barriäregenskaper än de omgivande marina sedimenten, till exempel en bland-
ning av cement, pulvriserad aska och bentonit.

Hålen borras på ett inbördes avstånd av några hundra meter. Det mycket större antalet kapslar per 
deponeringsplats betyder att en mindre yta av havsbotten tas i anspråk än för penetratoralternativet.

Även	för	deponering	i	borrhål	finns	flera	systemvarianter.	Olika	alternativ	vad	gäller	deponerings-
tek	nik	har	föreslagits,	se	figur	3-6.	Även	deponeringsdjupet	kan	varieras,	och	både	deponering	i	de	
mjuka sedimenten och den underliggande berggrunden är möjlig. Kapslar och återfyllnadsmaterial 
kan vidareutvecklas och anpassas till den valda tekniken och deponeringsdjupet.

Figur 3-5. Olika systemvarianter för deponering i de mjuka sedimenten med penetrator.
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Säkerhet
Avfallsbehållarna förväntas förbli intakta i flera hundra år, innan avfallet exponeras för porvatten i 
sedimentet. Frigörelsen av radionuklider är beroende av temperaturen, bränslematrisens löslighet 
och lösligheten hos radionukliderna i porvattnet. När radionukliderna väl har gått i lösning, kan 
de trans porteras genom sedimentet och ut i havsvattnet via advektion14 eller diffusion. I ostörda 
havs sediment rör sig porvattnet extremt långsamt. Porvattenrörelsen drivs av kompaktering på grund 
av nybildning av sediment på havsbottenytan. Värmen i närzonen kan accelerera porvattnets rörelse, 
advektionen. De upplösta radionukliderna sorberas av sedimenten och nedbrytningsprodukter från 
kapselmaterialet. Transporthastigheten för de flesta radionuklider kommer därmed att bli lägre än 
diffusionshastigheten hos porvattnet i sedimenten. Förr eller senare förväntas dock radionuklider att 
nå upp till havsbotten och börja spridas i havsvattnet.

Närzonerna i penetratoralternativet och borrhålsalternativet skiljer sig från varandra. Vid deponering 
i borrade hål tillkommer tekniska barriärer och deponeringsdjupet är större. Trots dessa skillnader 
är de flesta processer som kan frigöra och transportera radionuklider från avfallet gemensamma för 
båda systemvarianterna (NEA 1988, Mobbs et al. 1988).

Ett antal aspekter av betydelse för säkerheten vid deponering under havsbotten behandlades inom 
NEA- och PAGIS-studierna. Exempel på frågor som studerats är: 

•	 Rörelse	av	frifallsdeponerade	penetratorerna	uppåt	i	sedimenten,	på	grund	av	uppvärmningens	
inverkan på sediment och porvatten. 

•	 Biologiska	processer	i	de	marina	sedimenten	med	betydelse	för	radionuklidtransport	och	materi-
alnedbrytning. 

•	 Transporten	av	radionuklider	från	de	stora	havsdjupen	till	människan.	

14  Advektion eller advektiv transport = transport av ett ämne eller annan egenskap med en vätska eller gas som 
förflyttas.

Figur 3-6. Olika systemvarianter för deponering i borrhål. Förutom deponeringstekniken kan 
deponeringsdjupet varieras.
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Som en del av NEA-studien undersöktes också diffusions- och fördröjningsegenskaperna för 
radionuk lider i marina sediment genom laboratorieexperiment. År 1985 samarbetade NEA och EG 
i en forskningsexpedition till North Abyssal Plain i Atlanten, som bland annat studerade radionukli-
ders transport i sediment på havsbotten (Ekendahl och Papp 1998).

Såväl NEA- som PAGIS-studierna genomförde omfattande radiologiska beräkningar för penetrator-
systemet. Båda studierna inkluderade analyser av såväl ett normalt utvecklingsscenario (referensfall) 
som ett antal alternativa scenarier, samt utvärderingar av potentiella olyckor. För borrhålsbaserad 
deponering beräknades stråldoserna för ett normalt utvecklingsscenario. Analyserna visade att depo-
nering i sediment på havsbotten skulle innebära obetydliga risker för den marina och den mänskliga 
miljön. Doserna från borrad deponering beräknades bli betydligt lägre än vid slutförvaring på land. 
Även	i	penetratorsystemet	blev	doserna	lägre	än	beräknade	doser	från	slutförvar	på	land.

Studiernas slutsats var att deponering i sediment på havsbotten har potential att erbjuda ett säkert 
och kostnadseffektivt slutförvaringssystem. Lämpliga platser har identifierats i såväl Atlanten som 
i Stilla Havet och dagens teknik är adekvat för deponering antingen enligt penetratorsystemet eller 
enligt det borrhålsbaserade systemet.

Deponering i djuphavssediment är förbjudet enligt Londonkonventionen och kan sannolikt anses 
stå i strid mot reglerna i OSPAR-konventionen om skydd av den marina miljön i Nordostatlanten. 
Strategin har inte närmare övervägts i Sverige.

3.6 Övervakad lagring
Övervakad lagring kan sägas vara en tillämpning av principen att samla in och förvara åtskilt från 
människa och miljö. På grund av att lagringskapaciteten i reaktorernas bassänger är begränsad 
ökar behovet i världen av att lagra använt kärnbränsle på annat sätt i väntan på upparbetning eller 
slutförva ring. Under denna mellanlagring minskar radioaktiviteten och värmeut vecklingen i det 
använda kärn bränslet, vilket underlättar den fortsatta hanteringen. Längden på den period bränslet 
mellanlagras kan variera och systemet kan utformas med hänsyn till detta.

Ett system för övervakad lagring kräver:

•	 En	eller	flera	anläggningar	där	det	använda	bränslet	lagras.

•	 Behållare	eller	speciellt	utformade	utrymmen	som	svarar	för	strålskydd	och	kylning.

•	 Transportsystem.

Dessutom krävs ett system för att omhänderta det radioaktiva avfall som kan uppkomma vid 
hanteringen.

Övervakad lagring under en begränsad period ingår av tekniska skäl alltid i hanteringen av använt 
kärnbränsle och omfattande erfarenheter finns från flera länder. Flera olika system för övervakad 
lagring finns i drift, de kan delas in i våt- respektive torr lagring. Vid våt lagring sker strålskärmning 
och kylning med hjälp av vatten. Vid torr lagring svarar lagringsbehållaren eller lagringsutrymmet 
för strålskärmning medan kylning sker till omgivande luft. Internationellt finns det en trend mot 
en ökad användning av torr lagring, främst beroende på lägre investerings- och driftkostnader än 
vid våt lagring (IAEA 2003). Den vardagliga driften är enklare vid torr lagring än vid våt, men i 
båda fallen finns ett behov av över vakning. Övervakad lagring är således inte en metod för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle.

Nedan beskrivs huvuddragen i dessa båda utformningar av strategin övervakad lagring. Ett koncept 
för torr lagring som brukar benämnas Dry Rock Deposit (DRD), och som av sina förespråkare har 
lanserats som alternativ till geologisk slutförvaring, behandlas i ett särskilt avsnitt.
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Våt lagring
Det använda bränslet förvaras i vattenfyllda bassänger, där vattnet utgör såväl kylmedel som strål-
skärmning av bränslet. För att föra bort restvärmet kyls bassängvattnet genom att det cirkuleras i ett 
slutet system med värmeväxlare. Bränslekapslingsrören av zirkaloy utgör en barriär mot att radio-
ak tiva ämnen från bränslet löses i vattnet. För att förhindra korrosion av bränslet, kapslingsrören 
och metall konstruktioner är kraven på vattenkvalitet höga och bassängvattnet renas kontinuerligt. 
Vid reningen avskiljs också de radionuklider som kan ha lösts i vattnet. En del av vattnet avdunstar 
på grund av värmen från bränslet, och måste ersättas med nytt. Våt lagring kräver således system för 
värmeväx ling, rening och vattenförsörjning. För att garantera säkerheten krävs kontinuerlig drift och 
underhåll av anläggningen.

Erfarenheter från våt lagring finns från flera länder. I det svenska mellanlagret Clab sker lagringen 
i bassänger belägna i bergrum 20–30 meter under markytan, se figur 3-7. Baserat på svenska och 
internationella erfarenheter bedöms Clab, med rätt drift och underhåll, kunna drivas i minst hundra 
år, sannolikt betydligt längre om det skulle behövas (Söderman 1998a, SKB 2000b). Efter denna tid 
bedöms	omfattande	underhåll	och	renovering	av	bassängerna	krävas	för	fortsatt	säker	drift.	Även	
själva berg rummen, till exempel takkonstruktion och bergförstärkningar, behöver då noggrann 
kontroll och underhåll.

Våt lagring innebär mycket små säkerhetsrisker så länge bränslekapslingen förblir intakt och drift 
och övervakning fungerar. Säkerhetsanalyser som har granskats och godkänts av myndigheterna, har 
redo visats i flera länder bland annat i Sverige. De genom snittliga utsläppen från Clab under de första 
tio driftåren motsvarar en dos till kritisk grupp på cirka 0,02 µSv per år vilket kan jämföras med 
strålskydds kravet för anläggningar i drift som är mindre än 100 µSv per år15. Stråldosen till personalen 
i Clab beror i hög grad på vilka arbeten som utförs i anlägg ningen. En pessimistisk uppskattning av 
kollektivdosen är 0,03 mmanSv per år och ton uran.

15  Om flera anläggningar finns i området ska dosen från anläggningarna tillsammans vara mindre än 100 µSv/år.
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Figur 3-7. Våt lagring vid Clab. Den röda linjen visar bränslets väg genom anläggningen: 1) Avlastning 
av transportbehållaren, 2) Avsyning av transportbehållaren, 3) Överföring av bränslet till transportkasset-
ter, 4) Bränslehiss och 5) Lagringsbassänger.
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Korrosion av bränslekapslingen vid långtidslagring av kärnbränsle i vattenbassänger har studerats 
inom det så kallade BEFAST-III projektet (IAEA 1997b). Slutsatsen från studierna är att det finns 
goda förut sättningar för våt långtidslagring av använt kärnbränsle utan att kapslingen skadas. Om 
vatten kemin i lagringsbassängerna hålls inom specificerade toleranser, visar 30 års drifterfarenheter 
att bränslets täthet inte påverkas av några kända mekanismer. För bränslekapslingens beteende vid 
bassäng lagring i mycket långa tider – många hundra år – finns emellertid inga erfarenheter. Om 
bränsleelement och höljerör skulle korrodera sönder, frigörs radioaktiva ämnen från bränslet. 

En missödesanalys där konsekvenserna av skadade bränsleelement har uppskattas har genomförts 
(Söderman 1998a). Analysen visar att konsekvenserna av skadade bränsleelement beror på när i 
tiden skadan sker, ju senare desto mindre blir konsekvenserna. Det beror på att radioaktiviteten och 
den därmed sammanhängande resteffekten avtar med tiden.

Pettersson och Grundfelt (2006) har utrett vilka konsekvenserna skulle bli om Clab av någon anled-
ning, till exempel krig, skulle överges utan möjlighet att vidta skyddsåtgärder. Detta skulle kunna 
leda till att kylningen av bassängvattnet upphör. I studien konstateras att det i ett sådant fall finns en 
risk för att bränslet i bassängerna friläggs genom att vattnet kokar bort och att detta leder till en över-
hettning av bränslet med skador på höljerör som följd. Det tar dock åtminstone någon vecka innan 
vattnet i bassängerna har värmts till kokpunkten och ytterligare flera månader innan bassängerna har 
torrkokat. Risken för ett sådant scenario minskar med tiden på grund av den avtagande resteffekten 
och upphör helt när resteffekten är så låg att den inte förmår förånga det inströmmande grundvattnet. 
Vid en för längd lagring i maximalt 100–200 år måste man dock räkna med att risken för torrkokning 
kvarstår om anläggningen måste överges utan att man har möjlighet att vidta skyddsåtgärder.

Om en torrkokning skulle inträffa kommer strålningsnivån inne i anläggningen att vara betydande 
och avsevärt försvåra tillträde för reparation och återställande av anläggningen. Likaså riskeras att 
radio nuklider, som sprids via luften från anläggningen, ger upphov till en dosbelastning i anlägg-
ningens omgivning som gör det olämpligt att vistas där under längre tid.

Torr lagring
Övervakad torr lagring kan ske efter två olika systemvarianter (Jones och Wiborgh 2006):

•	 Det	använda	bränslet	placeras	i	speciellt	utformade	behållare	av	metall	eller	betong,	som	lagras	
utomhus eller i speciella lagerbyggnader. Behållarna utgör strålskärm och förhindrar även spridning 
av radioaktiva ämnen. Vissa typer av lagringsbehållare är även godkända för transport av 
använt kärnbränsle.

•	 Det	använda	bränslet	placeras	i	tunnväggiga	gastäta	metallbehållare	som	förvaras	i	särskilda	
betongkonstruktioner. Behållaren fungerar som barriär mot spridning av radioaktiva ämnen. 
Strålskärmning och skydd mot yttre påverkan ges av den omgivande betongkonstruktionen 
och byggnaden.

Behållarna av betong eller metall lagras utomhus eller i speciella lagerbyggnader. Kylningen av 
bränslet sker med luft, antingen genom fri konvektion eller genom styrd ventilation. På grund av 
att luft har lägre kylkapacitet än vatten, kräver torr lagring en längre avkling ning i bassängerna vid 
reaktorn än våt lagring. En avklingningsperiod på 5–10 år har nämnts (Söderman 1998b) att jämföras 
med 0,5–1 års lagring som brukar krävas innan transport till våt lagring. Exempel på utförandefor-
mer på torra mellanlager visas i figur 3-8.

Kylningsbehovet styrs av bränslets resteffekt och acceptabel temperatur på kapslingen. Acceptabel 
kapslingstemperatur begränsas dels av risken för korrosion, dels av risken för krypning i kapslings-
materialet. Den senare påverkas av inre övertryck, temperatur och den tid belastningarna varar. För 
att undvika korrosion byts luften i de gastäta behållarna ofta ut mot inert gas. Torrlagring i helium-
atmos fär för lättvattenreaktorbränsle finns licensierad för temperaturer upp till 410 °C i Tyskland och 
380 °C i USA. I Kanada och Korea lagras natururanbränsle från CANDU-reaktorer i luftatmosfär 
upp till 160 °C (IAEA 1997b). 
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Torr lagring innebär mycket små säkerhetsrisker (Söderman 1998b). Säkerhetsanalyser för torr 
lagring av använt kärnbränsle har redovisats samt granskats och godkänts av myndigheterna i flera 
länder. Det förekommer såväl generell licensiering av behållartyper för lagring, som platsspecifik 
licensiering av lagringsanläggningar.

Driften är enklare vid torr än vid våt lagring. Förutom eventuell ventilation av lagerutrymmet behövs 
endast enklare övervakning av lagret. Så länge förvaringsbehållarna är täta kan inga utsläpp av 
radio aktiva ämnen ske. Höga temperaturer utsätter både det använda bränslet, kapslingsrören och 
behål larna för påfrestningar. I ett längre tidsperspektiv – flera hundra år – kan termiskt inducerade 
kemiska och mekaniska processer ge skador på både bränsleelement och behållare. Vid torr lagring 
är visuell kontroll av bränsleelementen för att upptäcka och förebygga skador svår att genomföra.

Med undantag av de varianter som kräver aktiv ventilation, är driften inte beroende av kontinuitet i 
specifika funktioner. Bristande kontroll leder därför inte till några direkta radiologiska konsekvenser. 
Om temperaturen under en längre tid är förhöjd kan bränsle och lagringsbehållare skadas, eventuellt 
kan radioaktivitet spridas till omgivningen. Om lagret inte övervakas finns risk för olovlig befattning 
med det använda bränslet. Utformningen av lagringsutrymmena påverkar de personella insatser som 
krävs för kontroll och löpande underhåll.

Dry Rock Deposit
Dry Rock Deposit (DRD) är ett system avsett för långvarig torr lagring. Långvarig övervakad lagring 
har i remissgranskningen av SKB:s forsknings och utvecklingsprogram lagts fram som ett alternativ 
till geologisk deponering (Mörner 1995). Förslagsställarna anser att mer forskning och utveckling 
behövs för att säkerställa att det använda kärnbränslet kan slutgiltigt omhändertas på ett säkert sätt 
samt att det använda kärnbränslet bör förvaras på ett sådant sätt, att det är lätt att övervaka tills denna 
forskning har gett resultat. 

Figur 3-8. Exempel på anläggningar för torr lagring. Överst till vänster: Utomhuslagring vid Point 
Lepreau Generating Station i Kanada, källa: NBPower Nuclear. Överst till höger CASTOR®-behållare 
i lagerbyggnad vid Gorleben i Tyskland, från Vossnacke et al.( 2003, källa: IAEA). Nederst till vänster 
NUHOMS® vid Susquhanna kärnkraftverk i USA, från Roland et al. (2003, källa: IAEA). Nederst till 
höger CANSTOR®-moduler vid Gentilly-2 i Kanada från NWMO (2004, källa: Hydro Quebec).



SKB P-14-20 53

Den huvudsakliga skillnaden mellan DRD och de system för torr lagring som finns i drift är det 
utrymme som omger lagringsbehållarna. I DRD-konceptet se figur 3-9, placeras bränslet i täta behål-
lare i ett självdränerande bergrum (Eggert et al. 1993, Mörner 1995, Rustan 2000). Efter deponering 
stängs bergrummet. Inga insatser krävs för länspumpning eller kylning. Tanken är att minimera 
behovet av underhåll och övervakning så att lagringen kan ske under lång tid. Bränslet placeras i 
någon form av behållare, hur dessa ska utformas finns ej beskrivet. Man får anta att de utformas 
med hänsyn till temperaturen och luftatmosfären i bergrummet så, att bränsle och behållare förblir 
opåverkade under lagringstiden. 

Det självdränerande bergrummet byggs i en bergformation som skjuter upp över omgivande 
dalsänkor. Bergformationen omgärdas av en vertikal krosszon som dräneras via en svagt lutande 
horisontell tunnel. Tunneln förses med en stoftfälla där dräneringsvattnet kan kontrolleras. I det 
ursprungliga förslaget angavs att två spännarmerade plattor skulle gjutas över förvaret så att inget 
vatten kan tränga in ovanifrån. Senare har denna utformning reviderats och berget görs istället tätt 
genom injektering.

I DRD-konceptet antas behållarna lagras under lång tid, eventuellt flera tusen år. Kylningen planeras 
ske genom naturlig cirkulation och lagringsutrymmet antas vara självdränerande. 

DRD-konceptet kräver någon form av löpande kontroll, och med jämna mellanrum underhåll av 
behållare, bergförstärk ningar och dylikt. En metod för geologisk deponering som SKB studerat – 
WP-Cave (se avsnitt 3.7.3) – har vissa likheter med DRD. Där antas att förvaret hålls öppet och 
luftkyls under en inledande period. Enbart självdrag är med den föreslagna utformningen inte 
tillräckligt. WP-Cave-förvarets kapslar av stål kan i en säkerhetsanalys av konceptet inte förväntas 
förbli täta under flera tusen år (SKB 1989b). Det är därför inte säkert att naturlig cirkulation ger 
tillräcklig kylning den inledande perio den i DRD-konceptet heller.

Förutsatt att DRD-konceptet kan visas fungera som tänkt, är det möjligen den minst resurskrävande 
varianten av övervakad lagring vad gäller mänsklig närvaro. Någon form av övervakning behövs 
dock trots allt, till exempel för att motverka olovlig befattning med det använda kärnbränslet.

Figur 3-9. Dry Rock Deposit (DRD) systemet avsett för långvarig torr lagring.
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3.7 Geologisk deponering
System för geologisk deponering

Ett system för geologisk deponering består av:

•	 Mellanlager.

•	 Anläggning	där	det	använda	bränslet	kapslas	in	inför	deponeringen.

•	 Transportsystem.

•	 Djupförvar	med	tunnlar,	borrhål,	bergrum	etc.,	där	det	använda	bränslet	deponeras.

Slutförvaret kan utformas på flera sätt. I Sverige har följande alternativ föreslagits:

•	 Avfallet	deponeras	i	ett	system	av	kortare	tunnlar	på	400–700	meters	djup	(KBS-3).

•	 Avfallet	deponeras	i	ett	fåtal	parallella	flera	kilometer	långa	tunnlar	på	400–700	meters	djup.

•	 Avfallet	placeras	tätt	i	en	bergvolym	inom	vilken	vattenomsättningen	minskats	genom	olika	
ingenjörsmässiga ingrepp (WP-Cave).

•	 Avfallet	deponeras	i	ett	antal	tusen	meter	djupa	borrhål.

Dessa olika system för geologisk deponering skiljer sig framförallt vad gäller förvarsdelen. I de 
tre förstnämnda systemen består förvaret av tunnlar, schakt och andra bergrum. Gemensamt för de 
två förstnämnda är att utformningen av förvaret baseras på kravet att temperaturen på kapselytan, 
med hänsyn till de tekniska barriärernas beständig het, inte bör överskrida 100 °C. Det innebär att 
kapslarna, var och en omgivna av sin egen buffert, måste deponeras på ett visst minimiavstånd från 
varandra. I WP-Cave-systemet placeras bränslet tätt i en begränsad bergvolym som i sin helhet 
omges av en buffert. Det medför dels att förvaret måste hållas öppet och luftkylas under en inledande 
period (100 år antas i Skagius och Swemar (1989)), dels att kapseln och barriärerna närmast den 
utsätts för högre tempera turer. Deponering i djupa borrhål skiljer sig från de övriga både vad gäller 
teknik och säkerhet. Dep oneringen sker i borrhål på flera tusen meters djup istället för i tunnelsystem 
på några hundratals meters djup. Den primära säkerhetsfunktionen för deponering i djupa borrhål är 
den fördröjning som fås genom att grundvattnet på dessa djup antas vara huvudsakligen stagnant. 
I ett långt tidsperspektiv har de tekniska barriärerna mindre betydelse än i tunnelalternativen.

Såväl mellanlager som inkapslingsanläggning och transportsystem bedöms kunna utformas så att 
ställda krav uppfylls, det gäller oberoende av utformningen av förvarsdelen. Utvärderingen av 
geologisk deponering som strategi fokuseras därför på själva slutförvaret. 

Sedan början av 1990-talet har utvecklingsarbetet i Sverige bedrivits huvudsakligen inom KBS-3-
systemet. Där utöver har studier bedrivits beträffande deponering i djupa borrhål. Systemen deponering 
i långa tunn lar och WP-Cave har av olika skäl inte vidareutvecklats under denna period. Nedan 
beskrivs de system som har övervägts för slutförvaring i kristallint berg i Sverige. 

3.7.1 Slutförvar enligt KBS-3-metoden

KBS-3-metoden bygger på att det använda bränslet kapslas in i en lastbärande kapsel som omges av 
ett tätt och långtids beständigt kopparskal. Kapslarna deponeras sedan en och en i deponeringshål som 
borrats i golvet på tunnlar som anlagts på cirka 500 meters djup. Principen illustreras i figur 3-10. 
Kapslarna omges i deponeringshålet av en buffert av kompakterad bentonitlera, som har mycket låg 
vattengenomsläpplighet och som genom sina egenskaper skyddar kapseln mot såväl bergrörelser 
som korrosionsbefrämjande ämnen i grundvattnet. Tunnlar, schakt och andra förbindelser mellan 
förvarsområdet och markytan kommer att återfyllas och förslutas på ett sätt som anpassas till förlägg-
ningsplatsen och till behovet i varje anläggningsdel.

I figur 3-11 visas en principiell utformning av ett förvar enligt KBS-3-metoden. Anläggningen består 
av en ovanmarksdel med ett driftområde som innehåller diverse servicefunktioner, en förvaringsdel 
under mark och tekniska system. Ovan- och undermarksdelarna förbinds med en transporttunnel, ett 
skipschakt för transport av massor samt ett hisschakt. Dessutom finns flera ventilationsschakt varav 
vissa mynnar på markytan utanför driftområdet. 
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3.7.2 Djupa borrhål

Vid deponering i djupa borrhål är det tänkt att inkapslat använt kärnbränsle placeras i vertikala borr-
hål som borras från markytan. Förvarskonceptet djupa borrhål har utretts i ett antal studier från slutet 
av 80-talet och framåt, se nedan stående sammanställning av viktigare rapporter i vilka deponering 
i djupa borrhål belyses ur olika aspekter. Dessa studier sammanfattas i en särskild rapport i vilken 
deponering i djupa borrhål jämförs med KBS-3-metoden (Grundfelt 2010b).

Deponering i djupa borrhål beskrevs så tidigt som på 1970-talet (U.S. AEC 1974). SKB tog i den 
så kallade Pass-studien, Projekt AlternativStudier för Slutför var (Juhlin och Sandstedt 1989, SKB 
1992a) fram ett utformningskoncept som byggde på deponering av kapslar med använt kärnbränsle 
på 2–4 kilometers djup i 80 cm vida borrhål, se figur 3-12. Flera utländska studier om djupa borrhål 
sedan baserats på den utformning av konceptet som togs fram av SKB i Pass-studien. I studier från 
USA (MIT 2003) och Storbritannien (Nirex 2004, Beswick 2008) refereras SKB:s arbeten som de då 
mest genom arbetade och kompletta.

Figur 3-10. Principerna för slutförvaring av använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden.

Figur 3-11. Principutformning av ett slutförvar enligt KBS-3-metoden. I figuren används beteckningarna 
Förvarsberg och Bergbarriär för samma formation.
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I de diskussioner som förts kring konceptet har depo ne ringsdjup mellan två och fem kilometer 
föreslagits. I det koncept som SKB tog fram i Pass-studien (SKB 1992a), se figur 3-12, kapslas 
det använda bränslet in i kapslar med en ytter dia meter av 0,5 meter och staplas ovanpå varandra 
i depone ringszonen mellan två och fyra kilo meters djup. I ett deponeringshål ryms på detta sätt 
omkring 300 kapslar. Dessa kapslar är mindre än KBS-3-kapslarna och rymmer en tredjedel 
så mycket använt kärnbränsle som en KBS-3-kapsel. Detta innebär att det skulle krävas cirka 
18 000 kapslar för att kapsla in det använda kärnbränsle som uppstår i referensscenariet 
för reaktordrift (50 års drift för kraftverken i Forsmark och Ringhals samt 60 års drift för 
Oskarshamnsverket (SKB 2007a)). Antalet deponeringshål blir således för detta scenario 60.

En svag punkt i det koncept som togs fram i Pass-studien är att borrning av 80 cm vida borrhål ligger 
klart bortom borrindustrins erfarenheter. I nyare studier (Beswick 2008, Odén 2013) har en samsyn 
utveck lats att det borde vara möjligt att med så kallad styrd borrning borra raka och vertikala hål 
med en diameter som understiger 0,5 meter ner till 5 kilometers djup. Beswick et al. (2014) menar 
att en optimal utformning vore att ha en innerdiameter på foderrören av 44,5 centimeter vilket 
skulle kräva borrhål på drygt 60 centimeters diameter, något som författarna påpekar liigger bortom 
borrindustrins nuvarande erfarenheter. I kölvattnet efter nedläggningen av Yucca Mountain program-
met i USA har Sandia National Laboratories, SNL, tagit fram ett koncept som bygger på deponering 
på mellan 3 och 5 kilometers djup i borrhål som är drygt 40 cm vida (Brady et al. 2009, Arnold et al. 
2011). SKB har inom sitt åtagande att följa utvecklingen vad beträffar deponering i djupa borrhål 
beslutat att basera den fortsatta utvärderingen på det koncept som utvecklats av SNL.

Figur 3-12. Principutformning för ett slutförvar enligt konceptet djupa borrhål såsom det togs fram i 
Pass-studien (SKB 1992a).
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I referensutformningen av det koncept som utformats av SNL (Arnold et al. 2011) anges att 
borrhåls diametern ska vara drygt 43 cm (17”) och att bränsleelementen konsolideras före inkapsling 
(bränsl elementen demonteras och de lösa bränslestavarna kapslas in). I det svenska systemet skulle 
bränsle konsolideringen omfatta demontering av drygt 30 000 bränsleelement och hantering av 
omkring 4 miljoner bränslestavar. SKB har gjort bedömningen det finns en risk för att bränslekon-
solidering leder till sådan strålningsexponering av personal och risk för olyckshändelser att den inte 
kan anses moti verad. Håldiametern i den av SNL föreslagna referensutformningen skulle då leda till 
att endast ett bränsleelement kan rymmas i varje kapsel. SKB har därför beslutat basera arbetet på 
den borrhåls diameter som föreslås av Brady et al. (2009) som är 44,5 cm (17½”). Ett sådant borrhål 
ger då möjlighet att deponera kapslar som rymmer ett PWR-element alternativt två BWR-element. 
SKB:s således modifierade utformning av SNL:s koncept och den därmed sammanhängande 
hanteringen beskrivs av Odén (2013) och sammanfattas nedan.

Ett deponeringshåls principutformning visas i figur 3-13 (Odén 2013). I SNL:s koncept antas att 
strängar av 40 ihopkopplade kapslar sänks ner i borrhålet och placeras i deponeringszonen på mellan 
3 och 5 kilometers djup. Varje deponeringshål rymmer 10 sådana 200 meter långa kapselsträngar, 
det vill säga 400 kapslar. Den totala mängd använt bränsle som förväntas uppstå i SKB:s referens-
scenario med avslutad drift i reaktorerna B1 och B2, 50 års drift av reaktorerna R1, R2 och O1 samt 
60 års drift i övriga reaktorer (SKB 2013b) ger upphov till cirka 32 000 kapslar som ryms i cirka 
80 borrhål. Beräkningar av termiskt driven grundvattenströmning (Marsic och Grundfelt 2013a) 
visar att borrhålen bör förläggas med cirka 100 meters inbördes avstånd. En möjlig mycket grov 
principutformning av en sådan anläggning med 80 borrhål visas i figur 3-14. Figuren utgår från att 
ett slutförvar för använt kärnbränsle är en kärnteknisk anläggning av kategori 216. Kärnämne och 
kärn avfall ska hanteras, bearbetas, lagras eller slutförvaras inom skyddat område. Detta innebär att 
hela det område där deponering pågår eller har pågått samt byggnader för mottagning och hantering 
ska ingå i skyddat område. Möjligen kan anläggande av nya hål (borrning, loggning och installation 
av foderrör) ske utanför skyddat område men inom bevakat område. 

Eftersom slutförvaret en kärnteknisk anläggning måste såväl anläggningen i sin helhet som den 
verksamhet som bedrivs inom anläggningen utformas i enlighet med de bestämmelser som gäller 
för sådana anläggningar. Det innebär bland annat att området delas in i ett yttre bevakat område och 
ett inre skyddat område. All lagring och hantering av använt kärnbränsle måste pågå inom skyddat 
område medan anläggandet av borrhål möjligen kan ske inom bevakat område. Byggnader, utrustning 
och hantering inom denna del av anläggningen dimensioneras så att de svarar mot myndighetskrav på 
skydd mot yttre påverkan. Detta kan till exempel innebära att man väljer en helt annan utformning på 
deponeringsutrustningen än den borrtornsliknande utrustningen som visas i figur 3-14.

För att säkerställa att kapselsträngen kan sänkas ner genom ett rakt hål med minimal risk för att 
fastna anläggs hålen med så kallad styrd vertikalborrning och hålet kläs in med foderrör med samma 
innerdiameter hela vägen till hålets botten. I deponeringszonen är foderröret perforerat. Anledningen 
till perforeringen är dels att man vill undvika stora tryckdifferenser mellan rörets in- och utsida och 
dels att den bentonitbaserade deponeringsmudden i hålet ska kunna tränga ut i mellanrummet mellan 
foderröret och berget. 

När en kapselsträng ska deponeras börjar man med att fylla den del av hålet där strängen ska 
placeras med en deponeringsmud. I SNL:s referensdesign föreslås att deponeringsmudden ska bestå 
av bentonit och syntetisk olja (Arnold et al. 2011). När en kapselsträng har placerats i sin position i 
depo neringszonen placeras en så kallad bridge plug ovanför kapselsträngen varefter hålet ovanför 
pluggen spolas rent från deponeringsmud och en 10 m lång betongplugg gjuts ovan på denna bridge 
plug. Urspolningen av deponeringsmudden ovanför bridge pluggen är viktig för att betongpluggen 
ska härda. Betongpluggen tjänar sedan som golv för nästa kapselsträng och så vidare tills 10 strängar 
har placerats i hålet. 

16  SSMFS 2008:12.
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Figur 3-13. Konceptuell utformning av ett borrhål för deponering av använt kärnbränsle (inte skalenlig). 
Angivna foderrörsdimensioner avser ytterdiameter (Odén 2013).
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Figur 3-14. Möjlig principutformning av en anläggning för deponering av använt kärnbränsle i djupa 
borrhål. Notera att anläggningslayout och övrig utformning endast utgör förenklade illustrationer. De delar 
av anläggningen som är inom bevakat område ska utformas med hänsyn till myndighetskrav på skydd mot 
yttre påverkan.
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Ovanför den sista strängen sätts en bridgeplugg och en 10 meter lång betongplug gjuts. När 
betong pluggen har härdat kapas det inre foderröret (406 mm i figur 3-13) ovanför betongpluggen 
och dras ur hålet. Därefter gjuts en betongplug upp till överkanten av den cementerade delen av 
473 millimeters foderröret. När denna plugg har härdats kapas även 473 millimetersröret ovanför 
betongpluggen och dras ur hålet varvid borrhålssektionen mellan cirka 2 900 och 1 500 meters djup 
blir ofodrat. Hålet förseglas därefter genom växelvis applicering av betongpluggar, bentonitproppar, 
sandfilter och asfaltspluggar (Arnold et al. 2013).

Ihopkopplingen av de 200 m långa kapselsträngarna måste ske fjärrstyrt i toppen av borrhålet. Den 
utrustning för detta som skisseras i figur 3-14 har ritats efter en förlaga från 1983 från Woodward-
Clyde Consultants som refereras av bland annat Arnold et al. (2011) och är sannolikt inte optimal 
för ändamålet.

Förslag att använda grenade borrhål för att reducera antalet borrhål och det totala arealbehovet 
(Åhäll 2006, Chapman och Gibb 2003). Tekniken att grena borrhål är vanlig i olje borrningsindustrin 
där grenhålen oftast får diame tern 6½ tum eller 8½ tum (165 respektive 216 millimeter). Förgre-
ningarna är relativt lätta att åstadkomma i lösa bergarter. I hårdare bergarter ökar svårig he terna att 
åstadkomma en för gre ning eftersom det blir svårt att få tillräckligt tryck på borr kronan. Likaså ökar 
svårigheter na med ökande håldia meter på grund av att borrsträngen blir alltför styv. Grenade hål med 
diametern 6½ eller 8½ tum kan utföras i granit, men inte med grövre hål än 12¼ tum (311 millimeter). 
Grenade borrhål bedöms vara olämpliga som deponeringshål för använt kärnbränsle på grund av att:

•	 Deponeringshålen	blir	för	smala	eftersom	diametern	på	grenhålen	måste	göras	mindre	än	
stamhålens och vida grenhål inte låter sig utföras i granit.

•	 Övergången	mellan	stamhål	och	grenhål	kan	inte	förses	med	foderrör	som	därför	blir	känslig	för	
håldeformation och bergutfall.

•	 Styrningen	av	deponeringen	till	rätt	gren	blir	komplicerad	med	flera	grenar	och	många	kapslar.

•	 Risken	för	att	kapslar	ska	fastna	i	hålet	under	deponering	ökar	markant	vid	grenade	hål.

Den primära säkerhetsfunktionen för ett slutförvar med djupa borrhål är den fördröjning av radionuk-
lidutsläpp som fås genom att grundvattnet på dessa djup antas vara huvudsakligen stagnant. På grund 
av de aggressiva kemiska förhållandena (hög temperatur och hög salthalt) och på grund av att det 
inte går att kontrollera och verifiera de tekniska barriärernas täthet efter genomförd deponering av det 
använda bränslet kan det bli svårt om inte omöjligt att tillgodoräkna sig någon inneslutningseffekt av 
de	tekniska	barriärerna.	Även	de	mekaniska	förhållandena	på	dessa	djup	(höga	bergspänningar)	
medför att de tekniska barriärernas inneslutande funktion blir svår att tillgodoräkna. Därmed är det 
osäkert om man kan uppfylla kravet på att ha flera barriärer som skydd mot spridning av radioaktiva 
ämnen från avfallet.

3.7.3 Långa tunnlar och WP-Cave 

Med deponering i långa tunnlar avses att stora kapslar (omgivna av bentonit block) deponeras horison-
tellt i långa (4–5 km) tunnlar som borrats på cirka 600 meters djup i olika riktningar med utgångspunkt 
från en plats rakt under ett industriområde, dit kapslarna först skulle föras. För ett slutförvar i långa 
tunnlar är tekniska barriärer och material desamma som i ett KBS-3-förvar. Till skillnad från i KBS-3 
finns inga deponeringshål, utan kapslarna deponeras direkt i långa deponerings tunnlar i horisontellt läge 
efter varandra se figur 3-15. Det innebär att den volym berg som tas ut är betydligt mindre än i KBS-3, 
vilket är en resursmässig fördel. Deponering samt kontroll och eventuellt återtag av deponerade kapslar 
är dock mer komplicerad än i ett KBS-3-förvar (Olsson och Sandstedt 1992). I en samlad utvärdering 
har konceptet långa tunnlar bedömts ge en mindre robust hantering under driftskedet och i övrigt vara 
nära likvärdigt med KBS-3-konceptet (SKB 2000a).
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I ett WP-Cave-förvar placeras det använda bränslet i kapslar som deponeras tätt i ett system av 
tunnlar, se figur 3-16. Tunnlarna är försedda med ventilationsschakt och förvaret kan luftkylas. 
Hela tunnel systemet omges av en bentonitfylld slits. Utanför slitsen arrangeras en hydraulisk bur, 
det vill säga ett system av tunnlar och borrhål som leder grundvattnet runt deponeringsområdet. 
Genom den hydrauliska buren och slitsen arrangeras en bergvolym med gynnsamma hydrologiska, 
mekaniska och kemiska förhållanden där kapslarna med bränsle deponeras. Trots att kapslarna kan 
deponeras tätt är den totala volym berg som tas ut större än för ett KBS-3-förvar. Det beror på att 
slitsen och den hydrauliska buren upptar en stor volym. Konceptets säkerhetsmässiga förutsättningar 
och utvecklingspotential studerades under andra halvan av 1980-talet (SKB 1989b). I en jämförelse 
mellan olika alternativ för geologisk deponering gjordes bedömningen att WP-Cavekonceptet hade 
säkerhetsmässiga nackdelar i förhållande till KBS-3 (SKB 2000a).

Figur 3-15. Principskiss av ett slutförvar med långa tunnlar.
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Figur 3-16. Principskiss över en WP-Cave. Kapslarna med det använda bränslet lagras i orter som borrats 
radiellt och något nedåtlutande ut från ett centralt schakt. Förvaret omges av en omslutande sand-bentonit 
barriär och en hydraulisk bur av borrade hål.
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4 Högaktivt avfall i andra länder

4.1 Inledning
Olika strategier för omhändertagande av använt kärnbränsle och högaktivt avfall har studerats sedan 
kärn kraft började användas för storskalig elproduktion under 1960- och 1970-talen. I de tidiga studi-
erna arbetade man mycket brett och studerade sådana strategier som utskjutning i rymden, depo nering 
i djuphavsse diment, deponering under inlandsisar, etc., se till exempel. (U.S. AEC 1974). Arbetet med 
att finna ett sätt att slutligt omhänderta använt kärnbränsle och högaktivt avfall ledde emellertid redan 
under 1970-talet fram till en internationell samsyn, att geologisk deponering är den strategi som har 
störst förut sättning att vara en lösning på problemet. På grund av olika geologiska, sociala och juridiska 
för hållanden i olika länder måste man anpassa strategin och den tekniska utformningen av de anlägg-
ningar som ingår i systemet till den lokala situationen i varje land. I Sverige har denna anpassning lett 
fram till att SKB har valt geo logisk deponering enligt KBS-3-metoden som planeringsförutsättning för 
det fortsatta arbetet. I kapitel 3 beskrivs de strategier som har studerats.

Internationellt är forskning och utveckling avseende omhändertagande av använt kärnbränsle och 
högaktivt och annat långlivat kärn kraftsavfall huvudsakligen inriktad på geologisk deponering. Paral lellt 
pågår utveckling av separation och trans mutation samt utveckling av fjärde genera tionens reaktorer. Den 
pågående forskningen och utvecklingen avseende dessa strategier beskrivs i avsnitten 3.1 respektive 3.7.

Upparbetning som främst syftar till återanvändning av uran och plutonium tillämpas i flera länder 
och innebär att klyvbara ämnen separeras och används som råvara vid framställning av nytt kärn-
bränsle. Strategin upparbetning är därmed också en strategi för bränsleförsörjning varvid mer energi 
utvinns ur det använda bränslet. Beroende på hur långt återan vändningen drivs krävs nyutveck ling 
och nyinvest eringar inom kärnteknikområdet. Sådana investe ringar påverkar inte bara omhänderta-
gandet av det använda kärnbränslet, utan även framtidens energi system. Upparbetning är därför 
också en energipo litisk fråga. Konsekvenser av återvinning och återan vändning av klyvbart material 
i använt kärnbränsle för energisystem, sam hälle och miljö studeras i flera länder till exempel USA, 
Frankrike och Japan samt av EU.

Vid upparbetning separeras uran och plutonium från övriga ämnen i bränslet, vilket minskar radio-
toxiciteten i avfallet och på sikt även värmeavgivningen. Upparbetning ger också möjlighet att separera 
andra tunga ämnen, så kallade aktinider, vilka också kan förbrännas i reaktorer (transmu tation), och 
därmed ytterligare minska avfallets radiotoxicititet och värmeavgivning. Energiutvin ningen vid 
transmutation är begränsad, varför studierna av transmutation främst görs för att förenkla slutför-
varingen. Till skillnad från upparbetning, som bedrivs i kommersiella anläggningar, är tekniken för 
transmutation ännu på forskningsstadiet.

Nedan redovisas först en sammanställning av hur stora mängder använt kärnbränsle som har 
producerats och beräknas produceras fram till år 2020. Därefter redovisas några utvalda internatio-
nella studier av olika principer, strategier och system för omhändertagande av använt kärnbränsle. 
Slutligen redovisas en sammanställning av hur använt kärnbränsle och högaktivt avfall hanteras 
eller planeras att hanteras i olika länder.

4.2 Kärnkraft och kärnavfall
Det finns idag (november 2013) cirka 430 kommersiella kärnkraftsreaktorer i drift i 31 länder runt 
om i världen med en sammanlagd installerad effekt på över 370 GWe. Kärnkraften står genom dessa 
reaktorer för drygt 11 % av världens elproduktion. Utöver de kommersiella reaktorerna finns det cirka 
250 reaktorer i 56 länder som är avsedda för forskning och/eller produktion av material till medicinsk 
diagnos	och	terapi	och	cirka	180	fartygsreaktorer	i	omkring	150	fartyg	och	U-båtar.	Ännu	har	inget	
land ett färdigbyggt system för slutförvaring av använt kärnbränsle eller annat högaktivt avfall. I 
framkant ligger Sverige (ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar inlämnad 2011) och Finland 
(ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar inlämnad 2012) som båda planerar att ha slutförvar enligt 
KBS-3-metoden i drift under 2020-talet samt Frankrike som siktar på att lämna in en tillståndsansökan 
2017 med möjlig driftstart 2025.
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År 2012 hade världens kärnkraftreaktorer genererat totalt 361 000 ton använt kärnbränsle17, varav 
110 000 ton hade upparbetats (IAEA 2013a). År 2020 beräknas mängden ha ökat till 445 000 ton. 
Mängden använt bränsle ökar med ca 10 500 ton/år. Den kommersiellt tillgängliga upparbetnings-
kapaciteten uppgår till knappt 5 000 ton per år varav 3 800 ton avser lättvattenreaktorbränsle. 
Utvecklingen från 1990 till år 2020 illustreras i figur 4-1 (IAEA 2008a, b).

4.3 Internationella studier av principer, strategier och system för 
slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle

Nedan redovisas mycket översiktligt ett antal internatio nella studier där jämförelser eller utvärde-
ringar av olika strategier för omhändertagande av använt kärnbränsle ingår. Beskrivningen har inte 
ambi tionen att utgöra en fullständig redogörelse för arbetet med alternativa strategier i världen, utan 
bör betraktas som ett representativt axplock.

Internationella atomenergiorganet, IAEA, är ett FN-organ som bland annat ger ut vägledningar och 
regelverk inom det kärntekniska området. Som ett led i IAEA:s arbete har en expertgrupp tagit fram 
en rapport som syftar till att vägleda länder som planerar att introducera kärnenergi i sitt nationella 
system eller som driver kärnteknisk forskning eller små kärnenergiprogram (IAEA 2013b). Syftet 
har varit att beskriva utmaningar i samband med säker och ekonomisk hantering av använt kärn-
bränsle och radioaktivt avfall, ge en bakgrund till utvecklingen av nationella regelverk, identifiera 
existerande strategier för omhändertagande av använt kärnbränsle samt att formulera nyckelbudskap 
och identi fiera framtida aktiviteter som kan hjälpa länder med små eller nystartade kärnteknikpro-
gram att närma sig lösningar för hanteringen av kärnkraftens radioaktiva avfall. Rapporten innehåller 
avsnitt som gör genomgångar av de internationella organisationernas strategier, Mängden avfall som 
kan förväntas från olika delar av bränslecykeln, olika tekniska alternativ för hanteringen av avfallet 
liksom av politiska, lagstiftningsmässiga, samhälleliga, ekonomiska och tekniska utmaningar.

17  Ton använt kärnbränsle, beräknat som mängden uran i färskt bränsle.

Figur 4-1. Använt kärnbränsle – mängder totalt, mängder som lagras och mängder som upparbetas 
1990–2020 (IAEA 2008a).
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Inom OECD/NEA har en expertgrupp skrivit en rapport om ekonomin för slutstegen för olika 
kärnbränslecykler och hur den påverkas av olika interna och externa faktorer (OECD/NEA 2013). 
Denna rapport innehåller också en översikt över vilka strategier som tillämpas i olika länder beträf-
fande hanteringen av använt kärnbränsle och hur dessa har förändrats under årens lopp, samt läget 
beträffande utvecklingen av geologiska slutförvar i olika länder. Några viktiga slutsatser som dras i 
rapporten är:

•	 Oberoende	av	vilken	strategi	som	väljs	för	hantering	av	använt	kärnbränsle	kommer	geologisk	
slutförvaring av högaktivt och långlivat radioaktivt avfall bli nödvändigt. Alla länder uppmanas 
därför att driva ett effektivt program för att utveckla geologisk slutförvaring.

•	 Valet	av	bränslecykel	styrs	endast	delvis	av	direkta	ekonomiska	faktorer.	Lika	viktiga	är	faktorer	
kopplade till försörjningstrygghet, social acceptans och strål- och miljöskydd.

EDRAM (International Association for Environmentally Safe Disposal of Radioactive Materials) är 
en organisation som skapades med målsättningen att främja nationella forskningsprogram och interna-
tio nellt samarbete avseende radioaktivt avfall. EDRAM medlemmar utgörs av organisationer med 
ansvar för genomförandet av hanteringen av radioaktivt avfall i elva länder (Belgien, Canada, Eng land, 
Fin land, Frankrike, Japan, Schweiz, Spanien, Sverige, USA och Tyskland). Inom ramen för EDRAM:s 
arbete har en beskrivning av hanteringen av radioaktivt avfall i tio av medlemsländerna tagits fram 
(Lidskog och Andersson 2002). För varje land ges en överblick över programmets status i slutet av år 
2001 samt specifika redogörelser för (underrubriksättningen varierar något från land till land):

•	 Tekniska	aspekter.
– Nuvarande hanteringsmetoder.
– Forskning och utveckling.
– Platsvalsprocessen.
– Tillståndsgivning.

•	 Ekonomiska	aspekter.

•	 Sociopolitiska	aspekter.
– Politikers roll och opinionsläge.
– Beslutsprocessen.
– Trovärdighet i allmänhetens ögon.
– Kommunikation och informationsspridning.

En övergripande slutsats från studien är att det i EDRAM:s medlemsländer finns en ökande 
medve tenhet om de sociopolitiska aspekternas betydelse när det gäller att få acceptans för 
hanteringen av radioaktivt avfall. EDRAM driver frågan om ett flexibelt och stegvis angreppssätt för 
implemente ringen av ett system för hantering av radioaktivt avfall. Man har inte själva definierat vad 
ett stegvis angreppssätt skulle innebära, men konstaterar att frågan diskuteras utgående från de tre 
dimensionerna teknik, ekonomi och sociala frågor. Dessa överensstämmer med de komponenter som 
ingår i FN:s agenda för en hållbar utveckling som den beskrivs efter Rio-konferensen.

Inom EU-projektet COMPAS (Comparison of alternative waste management strategies for 
long-lived radioactive wastes) har en jämförelse gjorts av strategier och policies som valts för 
omhän der tagandet av använt kärnbränsle och långlivat radioaktivt avfall i olika länder (England, 
Finland, Frankrike, Holland, Italien, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Slovakien, Spanien, Sverige, 
Tjeckien, Tyskland och Ungern) (EC 2004). I samtliga dessa länder är den valda strategin geologisk 
deponering av använt kärnbränsle och/eller högaktivt förglasat avfall, efter kortare eller längre tids 
övervakning mellan lag ring. I 

Tabell 4-1 (EC 2004) redovisas diverse strategier för slutligt omhändertagande som har diskute rats, 
men som inte längre är aktuella på grund av olika tekniska, sociala och juridiska övervä ganden. 
Av tabellen framgår att ett flertal av strategierna i kapitel 3 i praktiken övergivits internationellt.
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Tabell 4-1. Strategier för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle som av olika skäl 
övergivits (EC 2004).

Inaktuella strategier Ej längre aktuell på grund av

Havsdumpning Strider mot internationella konventioner 
(LDC 721 och OSPAR2)

Deponering i djuphavssediment Strider mot internationella konventioner 
(LDC 72 och OSPAR) 
Allmän acceptans, ekonomiska orsaker, 
tekniska begränsningar

Utskjutning i rymden Strider mot nationella lagar t ex export 
av avfall. Svårt att klara säkerheten

Marknära förvar Klarar inte uppsatta riskkriterier för 
långa tider

Övervakad lagring på obestämd tid Inte säker lösning för framtiden

Deponering i subduktionszoner3 Strider mot internationella konventioner 
(LDC 72 och OSPAR)

Deponering under inlandsis Strider mot Antarktisfördraget med 
tilläggsprotokoll för miljöskydd4

1 Konventionen om förebyggande av förorening av havet genom dumpning av avfall och andra material (IMO 1972).
2 Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR) (UD 1994).
3 En subduktionszon eller neddykningszon är ett gränsområde i litosfären där litosfäriska plattor kolliderar med varandra 
varpå den ena plattan tvingas ned under den andra och sjunker ner i manteln.
4 I Sverige genomfört genom Lag om Antarktis (SFS 2006:924), se avsnitt 5.2.

En av den brittiska regeringen tillsatt kommitté, CoRWM (The Committee on Radioactive Waste 
Management), fick år 2003 i uppdrag att ta fram rekommendationer för hur den framtida hanteringen 
av högaktivt avfall skul le utformas med avseende på skydd av människor och miljön samt hur man 
skulle kunna agera för att få allmänhetens förtroende. En teknisk utvärdering av olika strategier 
har genomförts, bland annat med hänsyn till etiska aspekter. En bruttolista med 15 strategier som 
skulle utvärderas sattes upp. I juli 2006 lämnade CoRWM sina rekommendationer till den brittiska 
regeringen (CoRWM 2006). Rekommendationerna sammanfattades i 15 punkter varav två som har 
särskild relevans för frågan om andra strategier för omhändertagande av använt kärnbränsle återges 
översatta i tabell 4-2. Efter publiceringen av dessa rekommendationer har CoRWM fortsatt fungera 
som ett fristående rådgivande organ för behandling, inkapsling, mellanlagring och slutförvaring av 
högaktivt avfall liksom för frågor om forskning och utveckling inom dessa områden. CoRWM:s 
sjunde årsrapport täcker budgetåret 2011-2012 och kom ut i juni 2012 (CoRWM 2012).

Efter flera decenniers arbete med utredningar och analyser har fokus på senare år börjat flyttas mot 
genomförande av geologisk slutförvaring. Ett uttryck för det är bildande under 2009 av EU-platt formen 
Implementing Geological Disposal Technology Platform, IGD-TP med visionen att de första 
geologiska slutförvaren i Europa skall vara i säker drift år 2025. Bildningen av IGD-TP bygger 
på slutsatserna i NET.Excel-projektet (Wiborgh et al. 2004) och CARD-projektet (CARD 2008) i 
EU:s femte respektive sjätte ramverksprogram. De delar av EU:s nyligen lanserade ramprogram för 
forskning, Horizon 2020, som berör hantering av kärnkraftens radioaktiva avfall (EC 2013) tar sin 
utgångspunkt i de rekommendationer som tagits fram inom IGD-TP och ges därigenom en tydlig 
fokus på att stödja implementerings- och tillståndsgiv ningsprocesserna för geologiska slutförvar. 
Ett annat uttryck för detta är antagandet av EU-direktivet 2011/70/EURATOM om inrättande av ett 
gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
(OJ 2011). Innehållet i detta direktiv beskrivs närmare i kapitel 5.

Baldwin et al. (2008) presenterar en genomgång av lämpligheten av olika slutförvarssystem för 
olika geologiska medier. Studien är avsedd att ligga till grund för ett framtida val av utformning av 
ett slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivt avfall i Storbritannien. Av slutsatserna framgår 
att det för alla de studerade geologiska miljöerna finns flera konceptuella slutförvarsutformningar 
med en potential att ge en säker slutförvaring. Man konstaterar också att det i det nuvarande 
skedet av det brittiska platsvalsprogrammet vore olämpligt att välja ut ett enskilt koncept som mer 
lämpligt än de andra.
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Tabell 4-2. CoRWM:s rekommendationer avseende alternativa strategier för omhändertagande av 
radioaktivt avfall.

Rekommendation 1: Utgående från nuvarande kunskapsläge bedömer CoRWM att geologisk deponering är 
den bästa tillgängliga strategin för långsiktigt omhändertagande av allt material som klassas som avfall i 
CoRWMs inventarium när man jämför med risker med andra metoder för omhändertagande. Målet bör vara 
att så snabbt som möjligt gå vidare till deponering på ett sätt som inger förtroende hos allmänheten och 
andra intressenter.

En stor majoritet av medlemmarna I CoRWM har tillräcklig tilltro till geologisk slutförvarings långsiktiga säkerhet 
och dess förmåga att reducera belastningen på kommande generationer för att rekommendera denna metod som 
prioriterat slutmål. Denna syn tog hänsyn till flera faktorer inklusive experters bedömningar i multikriterieanalys, den 
starka samsyn som råder bland företrädarna för markvetenskaper liksom även uppskattningar av exponeringen 
av allmänheten för strålning i en avlägsen framtid efter förslutning av slutförvaret. De flesta medlemmarna gjorde 
bedömningen att riskerna med geologisk deponering är väsentligt lägre än riskerna från långsiktig lagring, som de 
bedömde som sårbart för terroristhandlingar, krig, förlust av administrativ övervakning och allvarliga miljöförändringar. 
En medlem ifrågasatte om man kunde uppnå tillräcklig tilltro i ljuset av de osäkerheter som finns i slutförvarets funktion 
och menade att de risker som uppstår vid lagring kan motverkas delvis genom utformning och lokalisering av en 
lagringsanläggning (undvika kustnära förläggning, användande av undermarksbyggnad, med mera).

Rekommendation 5: Åtagandet att säkerställa flexibilitet I beslutsfattandet bör lämna öppet möjligheten att 
andra långsiktiga strategier för omhändertagande (till exempel borrhålsdeponering) växer fram som praktiska 
alternativ. Utvecklingen av andra omhändertagandemetoder bör drivas aktivt genom omvärldsbevakning och/
eller deltagande i nationella eller internationella FoU-program.

CoRWM noterar att vetenskap och teknik utvecklas snabbt så att praktiskt genomförbara alternativ kan komma att bli 
tillgängliga inom tiden fram till förslutningen av ett slutförvar. CoRWM rekommenderar därför ett flexibelt förfaringssätt. 
Det vore fel att förneka framtida generationer möjligheten att utnyttja sig av alternativa metoder på grund av en alltför 
rigid fokusering på slutmålet geologisk deponering. Som exempel kan nämnas de potentiella fördelar som borrhåls-
deponering kan ge i form av förstärkt isolering och säkerhet mot obehörig befattning med avfallet. Det finns emellertid 
inte tillräcklig kunskap för att i dagsläget lägga fram en sådan strategi. CoRWM rekommenderar därför att skäliga 
insatser görs på forskning och utveckling på alternativa strategier för slutligt omhändertagande.

4.4 Hantering av högaktivt avfall i andra länder 
Detta kapitel ger en kortfattad översikt av hanteringen av använt kärnbränsle och högaktivt avfall i 
tolv länder. Hantering av låg- och medelaktivt avfall behandlas inte. 

Översikten omfattar länder med mycket olika kärnkraftpolicy och med mycket olika avfallshan-
teringsprogram. Såväl länder i Europa som i Nordamerika och Asien behandlas. Några länder (till 
exempel Finland, Frankrike, Japan och Kina) bygger ut eller planerar att bygga ut kärnkraften medan 
de flesta länder har ett mer statiskt eller avtagande program. Finland, Sverige och Frankrike har nått 
längst i arbetet att förverkliga slutförvaring av använt kärnbränsle, både då det gäller lokaliserings-
process och val av teknik. I USA lämnades en ansökan om tillstånd att bygga ett slutförvar i Yucca 
Mountain i delstaten Nevada in i juni 2008. Efter diverse juridiska turer har projektet senare i praktiken 
stoppats.	Även	Tyskland,	Japan,	Kanada	och	Storbritannien	har	avancerade	forskningsprogram,	men	
man har långt kvar innan konkreta lösningar kan presenteras.

Innehållet i detta kapitel baseras i huvudsak på information från OECD/NEA, bland annat deras 
faktablad (Fact sheets som finns på NEA:s hemsida, https://www.oecd-nea.org/rwm/profiles/), 
Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2012 (Kärnavfallsrådet 2012), EU-kommisionens sjunde 
lägesrapport om hantering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle inom Europeiska unionen 
(EC 2011) samt World Nuclear Associations hemsida, www.world-nuclear.org. Översikter och mer 
detaljerade redovisningar av ämnet finns i flera rapporter som återfinns i rapportens förteckning av 
referenser. En tabellarisk sammanställning av situationen i olika länder ges i tabell 4-3.

Efter många års omfattande studier av många olika strategier och metoder för slutförvaring av använt 
kärnbränsle råder i dag det stor enighet om att geologisk förvaring är det säkraste och hållbaraste 
alternativet för långsiktig hantering av högaktivt avfall och använt bränsle som ska slutförvaras. 
Detta bekräftar exempelvis EU-kommissionen i sin sjunde lägesrapport (EC 2011).
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Tabell 4-3. Översikt över tillämpade strategier för hantering av använt bränsle i några utvalda 
länder med omfattande kärnkraftsprogram. Läget December 2012.

Land Kärnkraft 
Antal 
reaktorer

Kärnkraft 
Utveckling

Strategi för han-
tering av använt 
bränsle

Geologisk slutförvaring

Status

Belgien 7 Successiv 
avveckling

Upparbetning fram 
till mitten av 1990-
talet. Därefter mel-
lanlagring i väntan 
på policybeslut.

Plandokument inkluderande framtida slutförvaring i en 
lerformation (Boom clay) inlämnat till tillsynsmyndig-
heten i september 2011. Väntar på principbeslut från 
regeringen.

Finland 4 Ny kärnkraft 
byggs

Direkt deponering Slutförvaring av använt bränsle i kristallint berg. 
Plats har valts vid Olkiluoto och tillfarter har byggts. 
Ansökan om byggtillstånd för själva slutförvaret 
inlämnad 2012.

Frankrike 58 Ny kärnkraft 
byggs.

Upparbetning Slutförvaring av högaktivt förglasat avfall och annat 
långlivat avfall planeras i lerbergarter (eng. argil-
laceous rocks). Ansökan för slutförvar i Bure avses 
lämnas 2017.

Japan 50 Osäkert läge. 
Troligen 
minskat antal 
reaktorer

Upparbetning Forskning kring geologisk slutförvaring i kris tallint berg 
pågår. Frivillig platsvalsprocess ini tierad. Översyn 
av organisation och ansvar pågår. Direktdeponering 
utreds som komplement till upparbetning.

Kanada 19 Nya reaktorer 
planeras

Direkt deponering Geologisk deponering i djupt liggande formationer 
planeras. Olika geologiska medier. Frivillig platsval-
sprocess pågår.

Kina 17 Nya reaktorer 
byggs

Upparbetning Geologisk deponering i kristallint berg planeras. Plats 
för ett berglaboratorium har valts. Lerformationer kan 
ev. också bli aktuella.

Ryssland 33 Nya reaktorer 
byggs

Upparbetning Studier av deponering i kristallint berg i Krasnojarsk-
området påbörjade.

Schweiz 5 Successiv 
avveckling

Direkt deponering. 
En del bränsle 
upparbetat

Efter många års studier av slutförvaring i kristallint 
berg, har arbetet på senare år inriktats mot slutför-
varing i lerbergarter (eng. argillaceous rock). Några 
möjliga områden har identifierats. Lokala diskussioner 
pågår.

Spanien 8 Successiv 
avveckling

Direkt depo ne ring. 
En mindre del 
bränsle upparbetat

Begränsad forskning kring slutförvaring. Olika geolo-
giska media studeras. Tidigare platsstudier stoppades 
2006.

Storbritannien 16 Nya reaktorer 
planeras

Tidigare uppar-
betning. Direkt 
deponering för nya 
reaktorer

Olika geologiska medier för slutförvaring studeras. En 
platsvalsprocess baserad på frivillighet startade 2008, 
utan resultat. Diskussioner pågår om hur en förnyad 
platsvalsprocess skall genomföras.

Sydkorea 23 Nya reaktorer 
byggs

Upparbetning och 
direkt deponering 
studeras

Deponering i kristallint berg studeras. En samrådspro-
cess pågår för att ta fram en plan för hur arbetet skall 
bedrivas vidare, inklusive platsvalsprocessen.

Tyskland 9 Successiv 
avveckling

Tidigare upparbet-
ning. Sedan 2005 
endast direkt 
deponering

Tyskland har under lång tid forskat kring geologisk 
slutförvaring i en saltdom i Gorleben. Arbetet 
stoppades för drygt 10 år sedan. Nyligen har en ny 
förutsättningslös lokaliseringsprocess startats.

USA 104 Nya reaktorer 
byggs

Direkt deponering. 
Upparbetning 
studeras också.

Enligt gällande lagstiftning skall använt bränsle och 
motsvarande avfall deponeras i en vulkanisk bergart 
(tuff) i Yucca Mountain i delstaten Nevada. Detta 
arbete har dock stoppats, av främst politiska skäl, och 
en ny process för att hitta en plats diskuteras. Kommer 
att kräva lagändring.

4.4.1 Belgien

Belgien har (2013) 7 reaktorer i drift vid två kraftverk, Tihange och Doel. År 2011 genererade 
dessa 45,9 terawattimmar (TWh) vilket motsvarade 53 % av den elektricitet som genererades i 
landet. År 2003 antog det belgiska federala parlamentet en lag om gradvis utfasning av fissions-
energi som källa för kommersiell kraftproduktion. Lagen förbjuder byggande av nya reaktorer 
och sätter en 40-årsgräns för drifttiden av de existerande reaktorerna. Den belgiska federala 
regeringen har beslutat att förlänga drifttiden för en av reaktorerna (Tihange 1) med 10 år till 2025. 
Kraftbolaget väntar för närvarande på besked om vilka villkor som måste uppfyllas för denna 
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drifttidsförlängning innan man tar beslut om nödvändiga investeringar. Reaktorerna Doel 1 och 2 
kommer att stängas under 2015.

Fram till mitten av 1990-talet sändes det använda bränslet till den franska upparbetningsanlägg-
ningen La Hague. Regeringen beslöt 1994 att inga nya upparbetningskontrakt skulle tecknas för att 
ge rådrum för en studie av för- och nackdelar med upparbetning respektive direktdeponering. I ett 
regeringsbeslut 1998 fastsås att de data som dittills hade presenterats var otillräckliga för en global 
utvärdering av de båda alternativen. Ingen sådan utvärdering har tagits fram senare heller. I avsaknad 
på strategibeslut arbetar den ansvariga myndigheten, ONDRAF/NIRAS18, i sin programverksamhet 
med två scenarier motsvarande upparbetning respektive ingen upparbetning av det bränsle som 
generats efter upparbetningsstoppet.

Som en konsekvens av de ovan refererade politiska besluten mellanlagras det använda bränslet idag 
vid kraftverken (bassänglagring vid Tihange och torr lagring vid Doel). Förglasat hög- och medel-
aktivt avfall och konditionerat kapslingsskrot från den tidigare upparbetningen återförs successivt 
till Belgien och lagras vid Belgoprocess anläggning i Dessel.

ONDRAF/NIRAS är enligt lag skyldiga att utveckla en plan för det slutliga omhändertagandet av 
radio aktivt avfall, ett arbete som även innefattar framtagningen av en strategisk miljöbedömning 
liksom en samrådsprocess. En plan har tagits fram och presenterats för tillsynsmyndigheten FANC19 
i september 2011. Planen omfattar slutförvaring i en enstaka anläggning inom Belgiens gränser i 
lågförstenad lera (eng. poorly indurated clay) i någon av formationerna Boom lera eller Ypres lera. 
I planen skissas även på en stegvis implementering som integreras med en samrådsprocess.

Ansvaret för finansieringen av hanteringen av radioaktivtavfall ligger hos avfallsproducenterna. 
Kostna derna för den löpande verksamheten liksom för det framtida slutliga omhändertagandet  
beräknas och debiteras avfallsproducenterna i proportion till de genererade avfallsvolymerna. 
Särskilda fonder byggs upp för kostnader som uppstå på olika tidshorisonter liksom för att  
finansiera omhändertagandet av avfall från insolventa producenter.

4.4.2 Finland

Finland har (2010) fyra reaktorer i drift, en femte under utbyggnad och ytterligare två under plane-
ring. År 2012 producerade kärnkraften cirka 22 terawattimmar (TWh), vilket utgjorde 32,6 procent 
av landets elproduktion. 

I slutet av 2012 fanns det i Finland använt kärnbränsle motsvarande 1930 ton uran. Det använda 
bränslet mellanlagras i bassänger i separata lagerbyggnader vid kärnkraftverken i Olkiluoto och i 
Lovisa. Lagret i Olkiluoto är under utbyggnad för att även kunna lagra bränsle från den nya reaktorn, 
Olkiluoto 3. Den utbyggda delen ska enligt planerna tas i drift under 2014. Kapaciteten i bassängerna 
vid kraftverket i Lovisa är tillräcklig för tiden fram till den beräknade driftstarten för ett slutförvar.

År 2001 fattade regering och riksdag ett principbeslut att ett slutförvar för använt kärnbränsle, 
utformat enligt KBS-3-metoden, får anläggas. Förvaret placeras 500 meter ner i berget vid Olkiluoto 
i sydvästra Finland. I en första fas har en forskningstunnel, ONKALO, se figur 4-2, byggts ner till 
avsedd slutförvarsnivå. I december 2012 lämnades en ansökan in om tillstånd att bygga ut denna 
anläggning till ett slutförvar för 9 000 ton bränsle.

Producenterna ansvarar för hanteringen av det radioaktiva avfallet, liksom för kostnaderna. En avfalls-
fond etablerades 1988. År 1995 bildade kärnkraftsbolagen Posiva Oy som sköter forskning samt bygge 
och drift av slutförvaret för använt bränsle. Posiva och SKB har sedan länge ett nära samarbete.

18  National Agency for Radioactive Waste and Fissile Materials.
19  Federal Agency on Nuclear Control.
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4.4.3 Frankrike

Frankrike har ett omfattande program för civil användning av kärnkraft. Landet har också ett omfat-
tande militärt program. Under perioden 1960–1995 utfördes kärnvapentester och prov sprängningar. 
Dessa upphörde år 1996 när Frankrike ratificerade provstoppsavtalet20.

Frankrike har 58 reaktorer i drift (2012); alla av PWR-typ. År 2012 producerade dessa 407 TWh el, 
viket utgjorde 75 procent av landets elproduktion. Dessutom finns nedlagda grafitmodererade reaktorer, 
en stor bridreaktor, Superphenix, som tagits ur drift samt ett par bridreaktorer som tidigare användes 
för tester och forskning. Frankrike har också annan verksamhet relaterad till kärnbränslecykeln, till 
exempel två anrikningsanläggningar i Tricastin, två upparbetningsanlägg ningar i La Hauge, och en 
anläggning för MOX-bränsletillverkning i Marcoule. En tidigare upparbetningsanläggning i Marcoule 
stängdes 1997 och ett projekt för nedmontering av anläggningen startade snart därefter. I figur 4-3 
visas de kärntekniska anläggningar i Frankrike som är knutna till elproduktionen. Förutom dessa 
anläggningar finns en rad forsknings anläggningar samt anläggningar i det militära programmet.

En nationell plan för hur alla typer av radioaktivt avfall skall tas om hand publiceras vart tredje år av 
miljö- och energiministeriet tillsammans med den franska kärnsäkerhetsmyndigheten (ASN 2013b). 
I denna beskrivs de olika typer av avfall som uppkommer från olika verksamheter i Frankrike, samt 
hur dessa planeras tas om hand. Planen identifierar också vilka åtgärder som kvarstår och ger rekom-
mendationer för fortsatt verksamhet 

Sedan år 1991 ansvarar myndigheten Andra, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets 
Radioactifs, för kärnavfallshanteringen i Frankrike. I Frankrike har inriktningen från allra första 
början varit att upparbeta det använda bränslet och avskilja uran och plutonium för tillverkning av 
nytt bränsle. I ett första skede återanvänds plutonium i så kallat MOX-bränsle i lättvattenreaktorer. 
På sikt skall uran och plutonium användas i snabba reaktorer (Generation 4).

20  Provstoppsavtalet ”Det fullständiga provstoppsavtalet” (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT) 
förbjuder alla kärnvapenprovsprängningar oavsett om de sker ovan eller under mark, under vatten eller i yttre 
rymden.	Även	så	kallade	kärnsprängningar	för	fredliga	syften	förbjuds	genom	CTBT.	CTBT	antogs	av	FN	1996.

Figur 4-2. Tunnelbygge i Olkiluoto i Finland.
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Figur 4-3. Karta över driftsatta och nedlagda kärntekniska anläggningar i Frankrike21.

Det använda bränslet kyls i vattenbassänger; först något eller några år vid kärnkraftverken och sedan 
en tid vid La Hague innan det upparbetas. Restprodukterna, förglasat högaktivt avfall och medelaktivt 
långlivat avfall, mellanlagras därefter vid upparbetningsanläggningen i väntan på slutförvaring. 

Slutförvaringen av det högaktiva avfallet planeras ske i geologiska lerformationer på cirka 500 meters 
djup. Arbetet bedrivs inom det så kallade Cigéo (Centre industriel de stockage géologique) projektet 
och siktar på att kunna lämna in tillståndsansökan år 2017 och ta ett slutförvar i drift i Bure i Meuse-
distriktet i östra Frankrike år 2025. Slutförvaret skall byggas i en lerbergartsformation (eng. argillaceous 
rocks) på ca 500 meters djup. Det skall härbärgera såväl högaktivt förglasat avfall, som låg- och 
medelaktivt långlivat avfall. Andra driver för närvarande ett underjordiskt forsknings labora torium på 
platsen. Planering, projek tering och utbyggnad i steg med möjlighet att ändra inriktning och att återta 
deponerat bränsle, är en viktig strategi för arbetet med slutförvaret. Ett speciellt inslag i det franska 
arbetet är att parlamentet anger policy och programinriktning genom lagstiftning som är specifik 
för programutvecklingen. Sådana lagar har stiftats 1991 och 2006 samt planeras till 2016 inför 
prövningen av den planerade tillståndsansökan. Parlamentet förväntas då bland annat ange villkor 
för återtagbarhet.

Parallellt med arbetet att realisera ett slutförvar, satsar Frankrike resurser på FoU kring avancerad 
upparbetning, separation och transmutation, samt utveckling av snabba reaktorer. 

Arbetet med att ta hand om kärnavfallet finansieras av kärnavfallsproducenterna, det vill säga i första 
hand kraftproducenten EdF, bränslecykelföretaget Areva, och kärnforskningsorganisationen CEA. 
Alla som producerar kärnavfall måste avsätta pengar till den framtida avfallshanteringen.

21  Översatt från http://www.andra.fr/international/pages/en/menu21/waste-management/the-geographic-
location-of-waste-1642.html
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4.4.4 Japan

I slutet av 2010 hade Japan 54 reaktorer anslutna till nätet. Ytterligare reaktorer var under uppförande 
eller planering. År 2010 producerades 280 TWh kärnkraftsel, vilket utgjorde 29 procent av hela 
elproduktionen. I dagsläget (april 2014) är alla reaktorer stängda som följd av Fukushimaolyckan i 
mars 2011. Efter omfattande säkerhetsarbeten har flera kraftbolag emellertid ansökt eller kommer att 
ansöka om att få återstarta sina reaktorer.

Japan har två bridreaktorer, experimentreaktorerna Jojo och Monju som båda är nedstängda på grund 
av tekniska problem och dessutom kärntekniska forskningsanläggningar bl.a. i Tokai. 

Det japanska kärnbränsleprogrammet är inriktat på upparbetning av använt kärnbränsle samt använd-
ning av plutonium och anrikat uran, inklusive utveckling av teknik för tillverkning av MOX-bränsle. 
Tidigare har använt bränsle upparbetats i Frankrike och Storbritannien. Avfallet från denna upparbetning 
återförs till Japan. I december 2013 hade sammanlagt 1 442 kapslar med förglasat höaktivt avfall 
återförts till Japan och lagras nu i en anläggning i Rokkasho. 

I framtiden planeras upparbetningen ske i Japan. Småskalig, 90 ton uran per år, upparbetning har pågått 
i en pilotanläggning i Tokai mellan 1977 och 2006. En upparbetningsanläggning i industriell skala 
med en planerad kapacitet att upparbeta använt bränsle motsvarande 800 ton uran per år har uppförts 
i Rokkasho. Driftstarten av anläggningen är försenad med många år. Den har nu testkörts och väntar 
nu på starttillstånd som man hoppas få i oktober 2014. I anslutning till upparbetningsanlägg ningen 
i Rokkasho byggs en MOX-bränslefabrik. Där finns även en anrikningsanläggning och ett slutförvar 
för lågaktivt avfall, samt mellanlager för använt bränsle och för förglasat högaktivt avfall.

År 2000 antogs en särskild lag för slutdeponering av radioaktivt avfall. I oktober 2000 bildade de 
japanska kraftbolagen ”Organisationen för kärnavfallshantering” (NUMO). NUMO:s uppgift är att 
ansvara för arbetet med platsval, konstruktion, drift med mera av ett slutförvar för högaktivt avfall från 
upparbetning. Ansvaret för forskning och utveckling rörande deponering av högaktivt avfall ligger på 
en annan organisation, Japan Atomic Energy Agency (JAEA). För närvarande pågår en översyn av hur 
ansvaret för de olika stegen för slutförvaring skall fördelas. Det åvilar kärnkraftföretagen att fondera 
medel för att finansiera upparbetning av använt kärnbränsle och slutförvaring av det högaktiva avfallet. 

Studier för slutförvaring av det högaktiva avfallet har utförts i två olika geologiska miljöer. Redan 
år 1986 inleddes experiment i ett cirka 150 meter djupt schakt i en uranhaltig sandstensformation 
som täcker en kristallin berggrund. Vid en nedlagd järn/koppar-gruva pågick arbeten fram till 1998, 
då avtalet med den berörda kommunen gick ut. Därefter har två nya underjordiska forskningsan lägg-
ningar etablerats; en för forskning i kristallint berg i Mizunami och en för forskning i sedimentära 
bergarter i Honorobe. År 2007 erbjöd borgmästaren i staden Toyo i Kochiprefekturen NUMO att 
påbörja preliminära platsundersökningar vilket ledde till att NUMO ansökte om tillstånd att påbörja 
sådana undersökningar. I samband med ett byte av borgmästare 2007 drogs dock erbjudandet tillbaka. 
Ett underutskott till det rådgivande utskottet för naturresurser och energi har senare i en rapport 
uppmanat regeringen, NUMO och kraftbolagen att verka för att höja såväl forskningsnivån som 
byggandet av kunskap och acceptans hos allmänheten när det gäller slutförvaring av högaktivt avfall.

Efter Fukushimaolyckan har en diskussion inletts och vissa utredningar påbörjats om direkt-
deponering av bränsle, som ett komplement till upparbetning.

4.4.5 Kanada

År 2012 var 19 av Kanadas 22 kärnkraftreaktorer i drift. Dessa svarade för omkring 15 procent av all 
elproduktion i landet. Reaktorerna ägs och drivs av kraftföretagen Hydro Quebec, New Brunswick 
Power och Ontario Power Generation Inc. Alla reaktorer är så kallade Candu-reaktorer22. Dessa drivs 
med naturligt uran, det vill säga uran som inte anrikats. Det använda bränslet upparbetas inte utan 

22  CANDU-reaktor, Canada Deuterium Uranium Reactor, en i Kanada utvecklad typ av kärnreaktor, i vilken 
tungt vatten används för att bromsa neutronerna. Bränslet är naturligt uran i form av horisontella stavar av 
urandioxid, försedda med en metallkapsel. Kylmedlet, som också är tungt vatten, strömmar under högt tryck 
genom rör kring bränslestavarna, medan huvuddelen av det tunga vattnet har normalt tryck. Totalt finns cirka 
40 reaktorer av denna typ, varav 20 i Kanada. En avancerad reaktor av denna typ håller på att utvecklas. Den 
ska ha svagt anrikat uran som bränsle och kylas med vanligt vatten.
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betraktas enligt lag som kärnbränsleavfall. Totalt genereras cirka 300 m3 (2010) använt kärnbränsle 
per år. Det direkta ansvaret för hanteringen av radioaktivt avfall i Kanada ligger på dem som 
producerar avfallet. De har också ansvar för finansieringen.

Det högaktiva avfallet mellanlagras i bassänger vid kärnkraftverken i cirka sju år. Därefter mel-
lanlagras det i betongbehållare i ett torrförvar. Forskning om slutförvaring har pågått sedan 1995. 
Huvudinriktningen har varit deponering på 500 till 1 000 meters djup i kristallint berg. År 2002 
fick den då nybildade ansvariga organisationen, NWMO23, i uppdrag att till den kanadensiska 
regeringen redovisa möjliga altenativa hanterings strategier. I november 2005 avgav NWMO en 
rapport där man föreslog en stegvis anpassad hantering (Adaptive Phased Management, APM). Som 
en följd av förslaget fick NWMO regeringens uppdrag att implementera ett APM-inriktat program. 
Inriktningen i detta program är fortfarande geologisk förva ring i en djupt liggande bergformation, 
men	inte	bundet	till	granitiskt	berg.	Även	deponering	i	skifferformationer	studeras.	Genom	ett	öppet	
samrådsförfarande har NWMO sedan år 2010 initierat ett platsvalsprogram baserat på APM och med 
målet att hitta kommuner som är villiga att härbärgera ett slutförvar. Sedan programmets start har 21 
kommuner uttryckt ett intresse att lära sig mer om programmet. I november 2013 hade åtta av dessa 
kommuner även genomgått nästa steg i processen som är en preliminär utvärdering med resultatet att 
fyra kommuner kvarstår i programmet. 

I figur 4-4 visas berglaboratoriet URL (Underground Research Laboratory) som drevs av Atomic 
Energy of Canada Ltd., AECL, mellan 1983 och 2004. I URL genomfördes omfattande forskning 
och	utveckling,	liknande	den	som	SKB	genomfört	vid	Stripa	och	Äspö.

23  Nuclear Waste Management Organization.

Figur 4-4. Berglaboratoriet URL i östra Manitoba i Kanada.
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4.4.6 Kina

Kina har ett ambitiöst program för kärnkraftsutbyggnad. Programmets nuläge illustreras i figur 4-5. 
I nuläget (april 2014) har Kina 20 reaktorer i drift och 28 under byggnad. År 2012 producerades 
93 TWh kärnkraftsel, vilket motsvarar två procent av all elproduktion i landet (80 procent av 
Kinas el kommer från kolkraft). Man räknar med att fyra procent av landets elektricitet ska produ-
ceras med kärnkraft år 2020. Förutom civil användning av kärnenergi, har Kina ett omfattande 
militärt program.

Kinas målsättning är att bli självförsörjande inom stora delar av kärnbränslecykeln. Men där är man 
ännu inte. i dag importerar landet ungefär hälften av allt kärnbränsle. Kina har två anriknings an-
läggningar som byggts med rysk hjälp. Enligt planerna ska Ryssland hjälpa till vid utbyggnaden av 
ytterligare anrikningskapacitet. 

Som ett led i Kinas strategi att upparbeta det använda kärnbränslet, har man träffat avtal med det 
franska företaget Areva om att utveckla en upparbetningsanläggning och en anläggning för tillverkning 
av MOX-bränsle. Vid kärnbränslekomplexet i Lanzou finns en pilotanläggning för upparbetning 
(kapacitet 50 ton U/år), som togs i drift 2010. Vid Lanzou finns också ett centralt lager för använt 
kärnbränsle med en kapacitet på 500 ton som enkelt kan fördubblas. 

Lokaliseringsarbetet för ett slutförvar påbörjades 1986. Inriktningen är ett geologiskt förvar på 
cirka 500 meters djup i vilket förglasat högaktivt avfall ska deponeras. Arbetet, är fokuserat på 
kritallint berg i Beishan-området i Gansuprovinsen. Det fortsatta arbetet är inriktat mot att bygga 
ett underjords laboratorium till år 2020 och att ha byggt ett nationellt slutförvar till 2040. Den 
utformning som visas upp liknar KBS-3-konceptet med kopparinkapslade glaskropa som omges 
av bentonit.

CNNC, China National Nuclear Corporation, ansvarar för hela kärnbränslecykeln inklusive 
omhänder tagandet av det radioaktiva avfallet. BRIUG, Beijing Research Institute of Uranium 
Geology, arbetar bland annat med platsundersökningar och är ett av flera institut under CNNC. 
Tillsynsmyndighet för slutförvaringen av det radioaktiva avfallet är the State Bureau of 
Environmental Protection.

Figur 4-5. Kärntekniska anläggningar i Kina (från www.world-nuclear.org uppdaterad i mars 2010).
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4.4.7 Ryssland

Rysslands kärnenergihistoria går långt tillbaka i tiden. De första militära kärnreaktorerna togs i 
drift redan i slutet av 1940-talet. De hade till uppgift att producera vapenplutonium, inte elekricitet. 
I Tjelja binsk (Ozersk) i sydöstra Ural etablerades ett kärntekniskt komplex med militärt fokus. 
Några år sena re påbörjades uppbyggnaden av ett andra militärt kärntekniskt komplex (nära staden 
Tomsk i mellersta Sibirien) och något år senare ett tredje (sex mil från Krasnojarsk i östra Sibirien). 
Vid alla tre komp lexen finns/fanns upparbetningsanläggningar; den första togs i drift 1948. Vidare 
har Ryssland fyra an rikningsanläggningar, alla i Sibirien (Novouralsk, Zhelenogorsk/Krasnojarsk, 
Seversk och Angarsk).

År 1954 tog Sovjetunionen i drift sin första civila kärnreaktor, en grafitmodererad reaktor på fem 
megawatt lokaliserad strax utanför Moskva. Tio år senare togs de första RBMK- och VVER-
reaktorerna24 i drift och började producera el i stor skala.

År 2012 hade Ryssland 33 kärnkraftreaktorer i drift. Elva av dessa är av RBMK-typ, 17 är VVER-
reaktorer, fyra är grafit-modererade BWR-reaktorer och en är en bridreaktor. Fyra reaktorer har 
avvecklats. Vidare har man haft hela 118 forskningsreaktorer i drift, men många av dessa är nu 
avstängda. År 2012 producerade landets kärnkraftsreaktorer 166 TWh eller 18 procent av all 
elproduktion. Många reaktorer producerar även fjärrvärme. Elva reaktorer är under uppförande 
och ytterligare några är på planeringsstadiet. 

Huvudlinjen i Ryssland är att upparbeta det använda kärnbränslet. En mindre upparbetningsanlägg-
ning är i drift i Majak och en större planeras att byggas i Krasnojarsk. Tidsplanen för den senare 
bestäms av utvecklingen av snabba reaktorer då allt separerat plutonium kommer att användas för 
dessa. Man avser inte att använda MOX-bränsle i dagens reaktorer. I avvaktan på upparbetning 
mellanlagras bränslet vid kärnkraftverken samt i Majak och Krasnojarsk. Av både tekniska och 
ekonomiska skäl har man valt att inte upparbeta RBMK-bränsle. Detta bränsle förvaras tre till 
fem år i reaktorhallarnas bassänger och förs sedan över till särskilda mellanlagringsbassänger vid 
kärnkraftverken, samt till ett centralt lager i Krasnojarsk. 

Ryssland har ännu inte något slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivt avfall men arbete att 
finna en plats i granitiskt berg pågår. År 2003 föreslogs att ett centralt lager för använt kärn bränsle 
skulle lokaliseras till Krasnokamensk (7 000 km öster om Moskva). Fem år senare föreslogs att ett 
nationellt geologiskt förvar (djupförvar med möjlighet till återtag) skulle lokaliseras till bergmassivet 
Nizhnekansky i Krasnojarsk. Enligt planerna skulle projektering av förvaret och etablering av ett 
berglaboratorium påbörjas år 2015 och förvaret vara klart till 2035.

4.4.8 Schweiz

Schweiz har fem kärnkraftreaktorer som tillsammans producerar cirka 25 TWh, vilket utgör 
cirka 36 procent av landets elproduktion (2012). Planer fanns på att bygga fler reaktorer. Efter 
Fukushimaolyckan har dock dessa planer ändrats och beslut har fattats om att successivt avveckla 
alla reaktorer.

Den huvudsakliga inriktningen var länge att upparbeta det använda kärnbränslet. Dessa tjänster 
köptes i Frankrike och Storbritannien. Avtalen om upparbetning förutsätter att det högaktiva och 
långlivade avfallet ska slutförvaras i Schweiz. Under senare år har inriktningen ändrats och fokus 
ligger nu på att ta hand om använt kärnbränsle utan föregående upparbetning. För närvarande, och 
fram till 2015 (till dess råder moratorium) är det förbjudet att exportera och importera kärnavfall.

24  RBMK är en förkortning för ryska Reaktor Bolschoj Moschnosti Kanalnyj (ungefär: Reaktor med hög 
effekt av kanaltyp); en grafitmodererad och vattenkyld reaktor. Reaktorerna i kärnkraftverket Tjernobyl var 
av denna typ. VVER är en förkortning för ryska Vodo-Vodjanoj Energetitjeskyj Reaktor (ungefär vatten-
vatten kraftreaktor); en ryskkonstruerad tryckvattenreaktor. De finska reaktorerna i Lovisa är av denna typ 
(i motsats till många äldre ryska reaktorer har de finska reaktorerna nödkylssystem för reaktorn och en 
gastät reaktorinneslutning).



76 SKB P-14-20

Använt kärnbränsle lagras temporärt i vattenbassänger vid kärnkraftverken. Mellanlager för 
torr lagring av använt kärnbränsle och högaktivt avfall från upparbetning finns i Würenlingen 
(Zwilag25) och vid Beznau kärnkraftverk. Lagren är dimensionerade för att kunna ta emot allt använt 
kärnbränsle och högaktivt avfall som uppkommer under 50 års drift av Schweiz kärnkraftreaktorer. 
Avsikten är att avfallet efter mellanlagring, ska slutförvaras i ett geologiskt djupförvar. Frågan om 
slutförvaring av radioaktivt avfall har utretts i 30 år. Arbetet har lett fram till val av strategi, geolo-
gisk deponering, men ännu har ingen plats valts. Från början studerades i första hand deponering i 
kristallint berg, men på senare tid är lerbergarter (eng. argillaceous rocks) huvudalternativet. För att 
möta allmänhetens krav att avfallet måste vara åtkomligt (återtagbart) har man föreslagit en stegvis 
process, som inkluderar en fas med övervakning och en högre grad av åtkomlighet, innan man 
försluter det geologiska förvaret. Enligt planerna ska slutförvaret börja byggas omkring 2040 och 
tas i drift omkring 2050. Platsvalsprocessen pågår. År 2011 pekades sex regioner ut där ett säkert 
slutförvar skulle kunna byggas. I nästa skede sker en jämförelse mellan dessa. I detta arbete har de 
lokala representanterna en viktig funktion.

Ansvaret för att ta hand om kärnavfall och för finansieringen ligger hos kraftproducenterna. För att 
genomföra slutförvaringen har kraftföretagen (97 %) tillsammans med den schweiziska staten (3 %) 
bildat Nagra26. Nagra bedriver forskning och utveckling kring slutförvaring i två underjordiska berg-
laboratorier, i Grimsellaboratoriet i granitiskt berg (i drift sedan 1983) och i Mont Terri-laboratoriet i 
opalinuslera (ett internationellt forskningsprogram startade 1996).

4.4.9 Spanien

Redan i slutet av 1960-talet började Spanien använda kärnkraft för kommersiell elproduktion. 
Landet har åtta kärnkraftreaktorer i drift (2012). År 2012 producerade dessa 59 TWh el, vilket 
utgjorde 21 procent av landets elproduktion. 

Spanien har egna anläggningar för flera verksamheter som ingår i en komplett kärnbränslecykel: 
gruvor med uranbrytning (numera avvecklade; den sista gruvan togs ur drift år 2000), fabrik för 
framställning av urankoncentrat, bränsletillverkning, kärnkraftverk samt kärnavfallshantering. 
Uranet anrikas utomlands. Mindre mängder använt kärnbränsle har skickats till Frankrike och 
Storbritannien för upparbetning. Landet har inte någon egen upparbetningsanläggning. Sedan år 
1983 lagras allt använt kärnbränsle vid kärnkraftverken. 

Utbyggnad av anläggningar för att ta hand om det använda kärnbränslet sker stegvis. I slutet av 2011 
anvisade den spanska regeringen en plats för att bygga ett centralt lager för det använda bränslet. 
Denna anläggning ska rymma allt använt kärnbränsle och högaktivt avfall som genereras i Spanien 
liksom sådant långlivat låg- och medelaktivt avfall som inte kan deponeras i slutförvaret för låg- och 
medelaktivt avfall El Cabril. På sikt ska det använda bränslet slutförvaras i ett geologiskt djupförvar. 
Förvaring i såväl granitiskt berg som i ler- och saltformationer studeras. För närvarande sker inga 
platsspecifika studier.

Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.), ett statligt bolag som bildades 1984, har 
ansvaret för att ta hand om det radioaktiva avfallet och rivningen av kärntekniska anläggningar i 
Spanien. För det använda kärnbränslet driver företaget sedan 1985 ett program som omfattar: 

•	 Platsval	(stoppades	2006	efter	att	man	hade	säkerställt	att	det	finns	granit-	och	lerformationer	
och i mindre omfattning saltformationer som lämpar sig för slutförvaring).

•	 Funktions-	och	designstudier	anpassade	till	ovannämnda	geologier.

•	 Säkerhetsanalyser	med	avseende	på	konceptuella	slutförvarsutformningar.

•	 Forskning	och	utveckling.

Avfallsprogrammet finansieras genom avgifter på el från kärnkraftverk, avgifter från övriga 
avfallsproducenter, samt en avgift på all elproduktion för avfall från tidigare nedlagda kärnkrafverk. 
Avgiften placeras i en särskild räntebärande fond.

25  Zwilag, Das Zentrale Zwischenlager Würenlingen.
26  Nagra, Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle.
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4.4.10 Storbritannien 

Kärnteknisk verksamhet började tidigt i Storbritannien. Redan kort efter andra världskriget inleddes 
produktion av plutonium för vapenändamål. Den första kraftproducerande reaktorn togs i drift 
år 1956 (Calder Hall vid Sellafield, världens första kärnkraftverk för kommersiell elproduktion). 
I Storbritannien var det länge inte någon klar gräns mellan verksamhet med civil eller militär 
anknytning. År 2012 fanns i Storbritannien 16 kärnkraftsreaktorer i drift, vilka stod för cirka 18 % av 
den brittiska elproduktionen. Ett flertal av reaktorer från den första generationen av Magnoxreaktor27 
hade då ställts av. Den brittiska regeringen har som en del av strategin för att uppnå sina klimatmål 
uttalat att kärnkraft ska vara en del av landets energisystem och den brittiska industrin planerar att 
bygga nya reaktorer.

Huvudlinjen har varit att se använt kärnbränsle som en resurs. På grund av detta har upparbetning 
varit en huvudlinje i det brittiska programmet. Den första upparbetningsanläggningen i Windscale 
(seder mera Sellafield) var avsedd för bränslet från de engelska Magnox-reaktorerna. Den togs i drift 
1964. Magnox-bränsle måste upparbetats relativt snart eftersom det korroderar i vatten. På 1980-talet 
byggdes Thorp28, en anläggning för upparbetning av bränsle från LWR- och AGR-reaktorer29. Den 
togs i drift 1994. Vid Sellafield upparbetas både inhemskt bränsle och bränsle från andra länder. 
Även	mindre	mängder	svenskt	kärnbränsle	har	upparbetats	i	Thorp-anläggningen	vid	Sellafield.	
Enligt nuvarande planer skall Thorp stängas omkring 2020.

Nybyggda brittiska reaktorer kommer sannolikt att vara av lättvattentyp. En möjlig utveckling är att 
detta bränsle kommer att direktdeponeras utan föregående upparbetning.

Det använda kärnbränslet mellanlagras vid kärnkraftverken eller upparbetas vid Sellafield, där det 
högaktiva och långlivade avfallet också mellanlagras i väntan på slutförvaring. Under 1970-talet 
startade platsunder sökningar för ett slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall, men 1989 
avbröts projektet. År 2006 accepterade den brittiska regeringen CoRWM:s rekommendationer om 
geologisk deponering och en platsvalsprocess baserad på frivillighet. Ramverket för platsvals-
processen angavs år 2008 av regeringen i ”the White Paper” (DEFRA 2008) och skisserar en 
platsvalsprocess baserad på frivillighet. I rapporten förordas även slutförvaring i ett byggt förvar. 
Tre lokala myndigheter i länet Cumbria påbörjade 2011 diskussioner om ett slutförvar. Innan mera 
detaljerade diskussioner, alltjämt utan juridisk bindning, kunde påbörjas skulle beslut fattas i de 
styrande organen. Kommunerna Allerdale och Copeland röstade senare ja medan länet (Cumbria 
county) avböjde. Detta stoppade fortsatta arbeten och föranledde en översyn av platsvalsprocessen. 
Ett nytt ”White Paper” som innebär en nystart för platsvalsprocessen väntas under 2014. 

Noteras kan att den skotska regeringen har uttryckt avvikande meningar om geologisk slutförvaring, 
och deltar inte i det pågående arbetet.

Ansvaret för ta hand om allt icke-militärt avfall och alla nedlagda reaktorer och andra kärntekniska 
anläggningar ligger på Nuclear Decommissioning Authority (NDA), som rapporterar direkt till 
ministeriet för energi och klimatförändring (DECC, Department of Energy and Climate Change). 
NDA driver också upparbetningsanläggningen i Sellafield. Inom NDA har nyligen ett separat 
dotterbolag, RWM Ltd30, som ansvarar för slutförvarsfrågan och som tillsammans med DECC31 
kommer att handha platsvalsprocessen. Kostnaderna för NDAs verksamhet täcks dels direkt från 
statsbudgeten, dels från avgifter från kraftföretagen. De senare är ansvariga för att betala kostnaderna 
som hänför sig till deras avfall. 

27  Magnoxreaktorer är gaskylda grafitmodererade reaktorer som drivs med metalliskt natururan med en 
kapsling av magnesiumoxid, därav namnet Magnox.
28  Thorp, the Thermal Oxide Reprocessing Plant.
29  AGR, advanced gas-cooled reactor.
30  Radioactive Waste Management Limited.
31  Department of Energy and Climate Change.
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4.4.11 Sydkorea

År 1978 började Sydkorea använda kärnkraft för kommersiell elproduktion. År 2012 hade landet 
23 reaktorer (fyra Candu-reaktorer och 19 PWR) vid fyra kärnkraftverk. Ytterligare 4 reaktorer är 
under uppförande och sex till planeras för byggande. År 2012 producerades 144 TWh kärnkraftsel, 
vilket utgjorde 30 procent av landets elproduktion. Motivet för att bygga ut och använda kärnkraft är 
framförallt att minska landets stora beroende av importerad energi.

Det använda bränslet lagras vid de fyra kärnkraftverken, antingen i bränslebassänger eller i torra 
lager. I slutet av 2012 uppgick den lagrade mängden använt kärnbränsle till ca 12 700 ton uran varav 
drygt hälften var av CANDU-typ. År 2020 förväntas den lagrade mängden använt bränsle ha ökat till 
motsvarande cirka 20 000 ton uran. 

Korea har studerat olika sätt att ta hand om det använda bränslet sedan slutet av 1980-talet. Arbetet 
har omfattat såväl studier av geologisk slutförvaring av använt bränsle och högaktivt och långlivat 
avfall, som en ny upparbetningsprocess, pyroprocessing, i syfte att återvinna uran, och plutonium för 
användning	i	framtida	snabba	reaktorer.	Ännu	har	inget	beslut	fattats	om	vilken	väg	som	skall	väljas.	
Beslutet försvåras också av att USA i gällande bilateralavtal motsätter sig upparbetning. Forskningen 
kring geologisk slutförvaring och kring upparbetning och snabba reaktorer drivs av KAERI32.Tills 
vidare lagras använt bränsle vid kärnkraftverken samtidigt som arbete pågår att finna en plats för ett 
centralt lager för det använda bränslet. För slutförvaring av använt bränsle har deponering enligt en 
KBS-3-liknande metod i kristallint berg varit huvudinriktningen.

Den Koreanska atomenergikommissionen tog 1998 fram en nationell policy för hanteringen av 
radioaktivt avfall enligt vilken ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall skulle tas i drift 2008 
och ett mellanlager för använt bränsle 2016. Platsvalsprocessen var emellertid inte framgångsrik 
varför kommissionen 2004 bestämde att slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall skulle 
färdigställas per 2009 medan utformning av en policy för använt bränsle senarelades i avvaktan 
på nationell och internationell teknikutveckling samt utvecklingen av en samsyn på inriktningen. 
Byggandet av slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall är långt framskridet och anläggningen 
beräknas tas i drift under 2014, medan arbetet med att finna en plats för ett mellanlager för använt 
bränsle hittills misslyckats.

Ansvaret för att mellanlagra och slutförvara använt bränsle har skiftat under årens lopp. 
Ursprungligen skulle detta göras direkt av kraftbolaget KEPCO33. År 2009 överfördes detta ansvar 
till en ny organisation, KORAD34, som rapporterar direkt till Handels, industri- och energiministe-
riet. KORAD ansvarar också för slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall.

År 2012 publicerade KORAD efter en samrådsprocess en studie av olika hanteringsalternativ. 
Studien gav 14 rekommendationer varav en angav att ett mellanlager ska vara färdigt att tas i drift 
år 2024. En kommission (PECO35), med brett deltagande från olika dicipliner arbetar nu med att 
utveckla metoder för ett bredare publikt deltagande när en ny nationell plan för hantering av använt 
bränsle skall tas fram. 

För att finansiera hanteringen av radioaktivt avfall avsätter kärnkraftföretagen pengar i en särskild 
fond. Avgiftens storlek baseras på aktuella kostnadskalkyler för avfallshanteringen och räknas upp 
årligen utifrån den senaste kalkylen.

32  KAERI, Korea Atomic Energy Research Institute.
33  KEPCO, Korea Electric Power Company.
34  KORAD, Korea Radioactive Waste Agency. Tidigare namn KRMC, Korea Radioactive Waste Management 
Corporation.
35  PECO Public Engagement Commission.
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4.4.12 Tyskland

Tyskland hade som mest (1994) 21 kärnkraftsreaktorer i drift med en total installerad effekt på 
23,9 GWe. Den tyska energipolitiken har sedan år 2000 varit inriktad på att kärnkraften ska fasas 
ut. Efter Fukushimaolyckan 2011 har avvecklingspolicyn stärkts och drifttillstånden dragits in 
för ett antal kraftverk. I dagsläget har nio reaktorer drifttillstånd med en installerad effekt på 
12,1 GWe. År 2012 producerade dessa 94 TWh, vilket motsvarade 16 % av landets elproduktion. 
Drifttillstånden för dessa kvarvarande reaktorer går ut mellan 2015 och 2022.

Det använda kärnbränslet upparbetades fram till år 2005 i Frankrike och Storbritannien. Sedan 
dess är upparbetning förbjuden. Numera mellanlagras bränslet vid kärnkraftverken. I huvudsak 
används torr lagring i behållare som även kan transporteras.

Ett huvudalternativ för det högaktiva avfallet var tidigare slutförvaring i en saltformation vid 
Gorleben. Verksamheten där stoppades mellan åren 2000 och 2010 för att ge tid för utredning av 
konceptuella och säkerhetsrelaterade frågor. Efter omstarten av verksamheten i Gorleben 2010 
har en analys av den långsiktiga säkerheten tagits fram och publicerats i mars 2013. I april 2013 
bestämde så den federala ministerpresidenten och de fem partigrupperna i det tyska parlamentet 
(Bundestag) att återigen avbryta verksamheten i Gorleben för att sätta igång en ny förutsättningslös 
platsvalsprocess. Denna inleds med formuleringen av en ny lag som ska definiera processen. En 
procedur tas fram av en kommitté med deltagande av den federala regeringen och delstaterna. 
Kommittén ska fram till 2015 ta fram säkerhets kriterier samt urvals- och uteslutningskriterier för 
olika typer av geologi. 

Kraftindustrin ansvarar för lagring och hantering av det använda kärnbränslet medan staten, 
via den federala strålskyddsmyndigheten, ansvarar för slutförvaringen. Finansiering sker via 
kraftbolagens egna fonder.

4.4.13 USA 

I USA finns (2012) 104 kärnkraftsreaktorer (69 PWR och 35 BWR) som 2012 producerade 771 TWh 
eller 19 procent av landets elektricitet. Mellan 2007 och 2010 lämnades 17 ansökningar om att 
bygga och driva nya reaktorer in till Nuclear Regulatory Commission (NRC). NRC förväntar sig 
att få in 23 ansökningar mellan 2007 och 2016. Department of Energy (DOE) förväntar sig att den 
installerade effekten kommer att öka från 101 GWe 2010 till 111 GWe 2035. 

Långlivat låg- och medelaktivt avfall (transuraner) från militär verksamhet slutförvaras i WIPP 
(Waste Isolation Pilot Plant) utanför Carlsbad, New Mexico. 

Sedan mitten av 1980-talet har huvudinriktningen för att ta hand om använt bränsle från kärnkraft-
verken varit att det skall direktdeponeras utan föregående upparbetning. Parallellt med arbetet på 
direktdeponering pågår också studier av nya upparbetningsprocesser och snabba reaktorer för att 
hålla olika möjligheter öppna för framtiden.

 I dag lagras USA:s använda kärnbränsle vid kärnkraftverken. Sedan 1987 har det varit föreskrivet 
i lag (Nuclear Waste Policy Act) att slutför varingen av det högaktiva avfallet ska ske i Yucca 
Mountain, Nevada. Efter cirka 20 års undersökningar av platsen godkändes den år 2002 av presidenten. 
Platsvalet ratificerades vid omröstningar i både senaten och representanthuset. År 2008 lämnade 
energideparte mentet in ansökan till strålskyddsmyndigheten (NRC36) om tillstånd att bygga förvaret. 

Processen har kantats av protester och överklaganden från invånarna i Nevada och år 2009 tillkän-
nagav Obamaadministra tionen att man avsåg att avbryta Yucca Mountain programmet, då det inte 
bedömdes möjligt att få acceptans för anläggningen.. I stället tillsatte DOE37 år 2010 en ”Blue 
Ribbon Commission on America’s Nuclear Future” med uppdraget att genomföra en bred granskning 
av olika alternativ för hanteringen av kärnbränslecykelns slutsteg. Kommissionen skulle däremot 

36  NRC Nuclear Regulatory Commission.
37  DOE Department of Energy.
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inte överväga specifika förläggningsplatser. Kommissionen avgav sin slutrapport i januari 2012 i 
vilken man bland annat rekommenderade en åttapunktsstrategi för hanteringen av kärnkraftsavfall:

1. En ny samförståndsbaserad platsvalsprocess.

2. Bildande av en ny organisation som får fokusera helt på implementeringen av kärnavfallspro-
grammet.

3. Tillgång till de finansiella resurser som elanvändarna betalar.

4. Snabb utveckling av en eller flera slutförvarsanläggningar.

5. Snabb framtagning av en eller flera mellanlagringsanläggningar.

6. Snabb framtagning av ett system för transport till mellanlagringsanläggningarna.

7. Stöd för fortsatt innovations- och personalutvecklingsverksamhet.

8. Aktivt amerikanskt ledarskap i internationella ansträngningar som rör säkerhet, avfallshantering, 
icke-spridning och fysiskt skydd.

I kommissionens rapport redovisas att byggda förvar (mined repositories) internationellt utgör 
huvud inriktningen för slutligt omhändertagande, och man noterar att även deponering i djupa borrhål 
har studerats. 

Baserat på kommissionens förslag har DOE presenterat en plan för hur man bör gå vidare med ett 
integrerat system. I ett första steg föreslås att ett eller flera centrala lager byggs för mellanlagring 
av använt bränsle i syfte att avlasta lagren vid kärnkraftverken, inte minst de verk som redan är 
avställda och i några fall rivna. Därefter föreslås en samrådsbaserad process för att finna en lämplig 
plats för ett slutförvar med målsättningen att ha det i drift 2048. En ändring av ansvarsbild och 
strategi kräver beslut i kongressen. Diskussioner pågår där. I avvaktan på att kongressen beslutar 
om ny inriktning fortsätter DOE med studier av slutförvaring som inte är platsanknutna. I april 2014 
publicerade DOE en utvär dering av alternativa slutförvarsutformningars lämplighet för olika avfall-
styper där de olika förvarsut formningarna var byggda förvar i salt, lera och kristallint berg samt, som 
ett alternativ, slutförvaring i djupa borrhål (DOE 2014). Studien identifierade ingen avfallsform som 
krävde någon speciell förvarsut formning. Man konstaterade också att slutförvaring i djupa borrhål 
lämpar sig bäst för små avfallsför packningar.

Producenterna betalar för omhändertagandet av avfallet via en kärnavfallsfond som etablerades år 
1982. Ansvaret för att genomföra slutförvaringen av använt kärnbränsle och annat högaktivt (civilt) 
avfall ligger hos det amerikanska energidepartementet, DOE.
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5 Krav som ställs i Sverige på strategier  
och system för slutligt omhändertagande  
av använt kärnbränsle

5.1 Utgångspunkter
De krav som ställs på ett system för omhändertagande av använt kärnbränsle utgår från olika 
intres sen ters önskemål om att få ett problem löst och lagstiftarens vilja att problemet ska lösas på ett 
ur olika synvinklar acceptabelt sätt. Utvecklingen av ett system för att lösa ett specifikt problem kan 
förenklat sägas löpa igenom tre nivåer: problemdefinition, principiell lösning och konkret utform-
ning av ett tekniskt system. Dessa nivåer har sinsemellan olika kravbild vilket illustreras i figur 5-1. 

Man strävar efter att formulera kraven så obe ro ende av den valda tekniska lösningen som möjligt. 
För att komma vidare till nästa detaljeringsnivå måste man dock fatta vissa beslut på varje lösnings-
specifik kravnivå, det vill säga från systemkrav och nedåt i kravhierarkin. I denna rapport behandlas 
val av principer och strategier, vilket i figur 5-1 motsvarar problemdefinition och principiell lösning. 
Huvud delen av kraven på dessa nivåer utgörs av intressentkrav som ställs av ägare och lagstiftare. 
Det bör redan nu noteras att de olika system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle som 
beskrivs och utvärderas i denna rapport befinner sig på olika nivå i ovanstående sekvens och att det 
därför inte går att utvärdera dem på ett likvärdigt sätt. 

SKB inledde, i samband med att platsundersökningarna i Östhammars och Oskarshamns kommuner 
påbörjades år 2001, ett arbete med att sammanställa och utveckla krav och konstruktionsförut-
sättningar för det slut liga omhändertagandet av använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden (SKB 
2002). I senare etapper av arbetet har en databas för systematisk kravhantering byggts upp (Morén 
och Wikström 2007). Det är SKB:s utgångspunkt att de krav som ställs på KBS-3-systemet i sina 
huvuddrag även måste ställas på – och även uppfyllas av – andra alternativa system för omhänder-
tagande av det använda kärnbränslet. 

I följande avsnitt beskrivs först det regelsystem som styr omhändertagandet av använt kärnbränsle 
och sedan de krav som kan härledas från detta regelsystem.

Figur 5-1. Illustration av hur kravbilden påverkas av i vilket utvecklingsstadium ett projekt befinner sig 
(Morén och Wikström 2007).
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5.2 Regelsystemet för omhändertagande av använt kärnbränsle
Omhändertagandet av använt kärnbränsle styrs av både svenska lagar och internationella överens-
kommelser som Sverige har ratificerat. Den svenska lagstiftningen påverkas dessutom av Sveriges 
medlemskap i den Europeiska Unionen (EU), genom skyldigheten att implementera de direktiv som 
EU beslutar om.

De nationella lagar som innehåller det för omhändertagandet av använt kärnbränsle centrala regel-
verket är:

•	 Lagen	om	kärnteknisk	verksamhet	(SFS	1984:3)	syftar	till	att	kärnteknisk	verksamhet	bedrivs	
på ett sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls, som följer av 
Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra kärnsprängningar, spridning av kärnvapen och 
obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle. 

•	 Strålskyddslagen	(SFS	1988:220)	syftar	till	att	skydda	människor,	djur	och	miljö	från	skadlig	
verkan av joniserande eller icke-joniserande strålning.

•	 Miljöbalken	(SFS	1999:808)	syftar	till	att	främja	en	hållbar	utveckling	som	innebär	att	nuvarande	
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Regeringen tillsatte i slutet av 2008 en särskild utredare med uppdrag att utreda förutsättningarna 
för en samordnad reglering av verksamheter på kärnteknikens och strålskyddets område. Utredaren 
presenterade sitt förslag i februari 2011 (SOU 2011). Förslaget syftar till att undanröja den över-
lappande reglering som finns mellan miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen. Utredaren 
föreslår såväl förändringar i miljöbalken och vissa andra lagar, till exempel arbetsmiljö lagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, som införandet av några nya lagar såsom lag om kärnämneskontroll 
och lag om offentlig insyn på strålsäkerhetsområdet. I dagsläget har inga beslut fattats om ärendets 
fortsatta handläggning.

Mer detaljerade regler om omhändertagande av använt kärnbränsle finns i andra författningar, främst 
föreskrifter utgivna av Strålsäkerhets myndigheten. Huvudinnehållet i dessa föreskrifter redovisas 
längre fram i detta kapitel.

De internationella överenskommelser som har mest betydelse för formuleringen av krav och 
konstruktionsförutsättningar när det gäller slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle är:

•	 1997	års	gemensamma	konvention	om	säkerhet	vid	hantering	av	använt	kärnbränsle	och	säkerhet	
vid hantering av radioaktivt avfall (IAEA-konventionen) (IAEA 1997a).

•	 Konvention	om	förebyggande	av	förorening	av	havet	genom	dumpning	av	avfall	och	andra	
material (Londonkonventionen) (IMO 1972) med tilläggsprotokoll (IMO 1996).

•	 Antarktisfördraget	(ATS	1959)	med	tilläggsprotokoll	för	miljöskydd	(ATS	1991).

IAEA-konventionen syftar till att uppnå en hög grad av säkerhet i världen vid hantering av använt 
kärnbränsle och radioaktivt avfall, att alla led i hanteringskedjan innehåller effektiva motåtgärder 
mot strålningens skadliga effekter samt att förebygga olyckor med radiologiska konsekvenser och 
begränsa eventuella effekter av olyckor som inträffar vid hantering av använt kärnbränsle och 
radioaktivt avfall. Den 9 oktober 2013 hade 69 stater anslutit sig till konventionen varav 42 stater, 
däribland Sverige, också hade ratificerat den.

Syftet med Londonkonventionen är att stödja en effektiv kontroll av alla källor till förorening av 
haven och att ta praktiska steg för att motverka förorening av haven genom dumpning av avfall eller 
annat material. Londonkonventionen innefattar även dumpning av radioaktivt avfall. I december 
2013 hade 87 stater anslutit sig till konventionen. År 1983 överenskom de undertecknande parterna 
till Londonkonventionen ett frivilligt mora torium med avseende på dumpning av radioaktivt avfall 
i havet. Det hade ifrågasatts om deponering i sediment på havsbotten av avfall förslutet i särskilda 
behållare var att jämställa med dumpning i havet. I ett tilläggsprotokoll görs år 1996 ett antal förtyd-
liganden vilka bland annat går ut på att deponering i sediment på havsbotten, så kallad ”Sub-Seabed 
Disposal”, ska klassas som dumpning och därför vara förbjudet i interna tionell lag. I december 2013 
hade 44 länder anslutit sig till protokollet. Sverige har ratificerat protokollet och samtidigt deklarerat 
att protokollet ska gälla även deponering från svenska fartyg och svenskt flyg.
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Antarktisfördragets ursprungliga huvudsyfte var att säkerställa att verksamhet i Antarktis enbart 
bedrivs för fredliga syften och att säkerställa ett internationellt samarbete omkring vetenskaplig 
forskning på Antarktis. I fördragets artikel 5 förbjuds kärnexplosioner och deponering av radioaktivt 
avfall på Antarktis. I ett tilläggsprotokoll från 1991 förtydligas miljöskyddssyftet med fördraget. 
Fördraget har i dagsläget ratificerats av 46 stater. I Sverige är fördraget implementerat genom Lag 
om Antarktis (SFS 2006:924) och Förordning om Antarktis (SFS 2006:1111). Lagens 5 § lyder: Det 
är förbjudet att genomföra atomexplosion eller placera radioaktivt avfall i Antarktis.

Ytterligare ett antal internationella överenskommelser påverkar utveckling, tillståndsgivning 
och myndighetskontroll av kärntekniska ämnen, till exempel Icke-spridningsavtalet (IAEA 
1970), Kon vention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
(Esbokonven tionen) (UNECE 1991), Konvention om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i besluts processer och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) 
(UNECE 1998), Konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR) (UD 
1994) och Konven tionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonven tionen) 
(HELCOM 2004). Dessa innehåller regler för själva processen att utveckla och konstruera ett 
system för omhändertagande av använt kärnbränsle mer än att de anger de krav som olika intres-
senter ställer på systemets utformning och funktion.

I juli 2011 publicerade EU:s ministerråd ett direktiv (2011/70/EURATOM) om inrättandet av ett 
gemenskaps ramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt 
avfall (OJ 2011). Direktivet lägger fast att medlemsstaterna ska införa och upprätthålla nationella 
handlingslinjer för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt att varje medlemsstat 
ska ta det yttersta ansvaret för hanteringen av det använda kärnbränsle och radioaktiva avfall som 
genererats inom landet. Direktivet föreskriver vidare bland annat att det i varje medlemsstat ska finnas 
en behörig tillsynsmyndighet, att tillståndshavaren för den verksamhet som genererar avfallet ifråga 
har det yttersta ansvaret för säker heten vid hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall 
(ett ansvar som inte kan dele geras) samt att medlemsstaterna ska säkerställa att det finns tillräckliga 
ekonomiska resurser för att genom föra det nationella programmet. I Sverige implementeras direktivet 
genom förändringar i kärnteknik lagen respektive strålskyddslagen som börjat gälla per 1 maj 201438.

5.3 Krav på principer och strategier för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle

Utgående från det regelsystem som har beskrivits i föregående avsnitt samt övriga intressenters 
önskemål och behov kan följande typer av krav på ett system för slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle härledas:

•	 Övergripande	krav.

•	 Säkerhetskrav.

•	 Strålskyddskrav.

•	 Krav	på	fysiskt	skydd	och	kärnämneskontroll.

•	 Miljökrav.

I de följande underavsnitten redovisas vilka krav som ingår under respektive typ. Kravbeskrivningarna 
har i huvudsak hämtats från SKB (2000a).

38  Lag (2014:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet respektive Lag (2014:142) om 
ändring i strålskyddslagen (1988:220).
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5.3.1 Övergripande krav

Följande övergripande krav ställs i internationella överenskommelser (IAEA 1997a) samt i europeisk 
lagstiftning (OJ 2011):

•	 Radioaktivt	avfall	ska,	om	det	kan	ske	på	ett	säkert	sätt,	omhändertas	inom	det	land	där	avfallet	
alstrats.

•	 Vid	omhändertagande	av	radioaktivt	avfall	ska	man	sträva	efter	att	inte	lägga	otillbörliga	bördor	
på kommande generationer.

Enligt krav från 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrande av havsföroreningar till 
följd av dumpning av avfall och annat material (IMO 1996) gäller39:

•	 Deponering	av	använt	kärnbränsle	får	ej	ske	i	havet	eller	på	havsbotten	utanför	landets	inre	vatten.

Enligt Antarktisfördraget (ATS 1959) och Lag om Antarktis (SFS 2006:924) gäller39:

•	 Deponering	av	radioaktivt	avfall	i	Antarktis	är	inte	tillåtet.

Enligt kärntekniklagen (SFS 1984:3) ska39:

•	 Den	som	har	tillstånd	att	driva	kärnteknisk	verksamhet	se	till	att	uppkommet	kärnavfall,	eller	
kärnämne som inte används på nytt, hanteras och slutförvaras på ett säkert sätt.

5.3.2 Säkerhetskrav

De säkerhetskrav som ställs på ett system för omhändertagande av använt kärnbränsle är härledda39 
ur lagen om kärnteknisk verksamhet och föreskrifter kopplade till den (SFS 1984:3, SSMFS 2008:1, 
SSMFS 2008:21).

Säkerhetsfunktioner och barriärer

•	 Säkerheten	ska	vila	på	flerfaldiga	barriärer	som	är	så	utformade	att	genombrott	av	en	barriär	
endast leder till mycket begränsade omgivningskonsekvenser.

•	 Störningar	och	haverier	ska	i	största	möjliga	utsträckning	förebyggas.

•	 Händelser	eller	förhållanden	som	kan	påverka	systemets	barriärer	ska	identifieras.	Likaså	ska	
händelser som kan påverka åtgärder eller förhållanden avsedda att förhindra och/eller mildra 
konsekvenserna av störningar eller haverier identifieras. Det ska visas att systemet har acceptabel 
tålighet om dessa händelser eller förhållanden skulle inträffa.

•	 Det	system	som	används	för	omhändertagande	av	använt	kärnbränsle	ska	vara	tåligt	mot	felfunk-
tioner hos ingående delar och ha hög tillförlitlighet.

Konstruktionsprinciper

•	 En	anläggning	för	slutförvaring	av	använt	kärnbränsle	ska	vara	konstruerad	så	att	efter	förslut-
ning av förvaret ska barriärerna ge den säkerhet som erfordras utan övervakning och underhåll.

•	 I	första	hand	ska	beprövade	konstruktionsprinciper	och	konstruktionslösningar	användas	för	
utformning av ett system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. Om detta inte är 
möjligt eller rimligt, ska en utprovning och utvärdering ske för att verifiera att funktion och bete-
ende hos ingående system och komponenter är inom de antaganden som görs i säkerhetsanalysen.

39  Kraven är hämtade ur texten i internationella överenskommelser, lagar och föreskrifter men återges inte 
ordagrant utan har omformulerats för att få en mer lättläslig text.
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5.3.3 Strålskyddskrav

Strålskyddskraven är hämtade ur strålskyddslagen samt föreskrifter kopplade till den (SFS 1988:220, 
SSMFS 2008:37) 43. De kan ses som ett förtydligande av miljökraven vad gäller skadlig inverkan 
av strålning.

Strålskydd

•	 Den	joniserande	strålningens	påverkan	på	människor	och	miljön	ska	beräknas	och	visa	sig	vara	
acceptabel, dels för de olika stegen i det slutliga omhändertagandet, dels i framtiden.

•	 Ett	slutförvar	för	använt	kärnbränsle	och	kärnavfall	ska	utformas	så	att	den	årliga	risken	
för skadeverkningar efter förslutning blir högst 10–6 för en representativ individ i den grupp 
som utsätts för den största risken. Sannolikheten för skadeverkningar på grund av stråldos ska 
beräknas med de sannolikhetskoefficienter som redovisas i ICRP publikation Nr 60 (ICRP 1991).

•	 Slutligt	omhändertagande	av	använt	kärnbränsle	och	kärnavfall	ska	göras	så	att	biologisk	mångfald	
och hållbart utnyttjande av biologiska resurser skyddas mot skadlig verkan av joniserande strålning.

Systemutformning
Vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall ska optimering ske och hänsyn 
tas till bästa möjliga teknik. Med ”optimering” och ”bästa möjliga teknik” menas följande:

•	 Optimering 
begränsning av stråldoser till människor så långt detta rimligen kan göras med hänsyn tagen till 
såväl ekonomiska som samhälleliga faktorer.

•	 Bästa	möjliga	teknik 
den effektivaste åtgärden för att begränsa utsläpp av radioaktiva ämnen och utsläppens skadliga 
effekter på människors hälsa och miljön, och som inte medför orimliga kostnader.

5.3.4 Krav på fysiskt skydd och kärnämneskontroll

Med fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar avses åtgärder som är ämnade att dels skydda 
anläggningarna mot otillbörligt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra 
en radiologisk olycka, dels för att förhindra obehörig befattning med kärnämne eller kärnavfall. 
Utform ningen av sådana åtgärder regleras av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt 
skydd av kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:12).

Utgående från det ovan beskrivna regelverket har följande krav på fysiskt skydd och kärnämnes-
kontroll formulerats40:

•	 Systemet	för	omhändertagande	av	använt	kärnbränsle	ska	vara	utformat	för	att	skydda	anlägg-
ningarna dels mot otillbörligt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra 
radio logisk olycka och dels mot obehörig befattning med kärnämne eller kärnavfall.

40  Kraven är hämtade ur texten i internationella överenskommelser, lagar och föreskrifter men återges inte 
ordagrant utan har omformulerats för att få en mer lättläslig text.
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5.3.5 Miljökrav

Miljökraven är hämtade ur miljöbalken (SFS 1998:808). Eftersom all mänsklig verksamhet på 
något sätt påverkar miljön är det ofta svårt att säga om ett system som sådant uppfyller miljökraven. 
Utvärderingen av miljökraven blir meningsfull först när miljöpåverkan vid tillämpning av olika 
strategier jämförs med varandra. Följande miljökrav har härletts41 ur miljöbalken:

•	 En	hållbar	utveckling	ska	främjas	som	innebär	att	nuvarande	och	kommande	generationer	
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

•	 Människors	hälsa	och	miljön	ska	skyddas	mot	föroreningar	och	annan	påverkan.	Härvid	ska	bästa	
möjliga teknik användas.

•	 Mark,	vatten	och	fysisk	miljö	i	övrigt	används	så	att	en	från	ekologisk,	social,	kulturell	och	
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.

Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas 
så att ett kretslopp uppnås.

41 Kraven är hämtade ur texten i internationella överenskommelser, lagar och föreskrifter men återges inte 
ordagrant utan har omformulerats för att få en mer lättläslig text.
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6 Förutsättningarna för olika principer, strategier 
och system att uppfylla kraven 

Av de strategier som beskrivs i kapitel 3 är det vissa som saknar aktualitet idag:

•	 Strategier	som	har	sorterats	bort	på	grund	av	tekniska	eller	säkerhetsmässiga	begränsningar.
– Utskjutning i rymden.

•	 Strategier	som	inte	utreds	vidare	då	de	inte	överensstämmer	med	svensk	eller	internationell	
lagstiftning.
– Havsdumpning.
–  Deponering i djuphavssediment.
–  Deponering under inlandsis.

Uppskjutning i rymden av flera tusen ton använt kärnbränsle är mycket energikrävande. I praktiken 
krävs därför att man upparbetar det använda kärnbränslet och eventuellt att man även renframställer 
de risk mässigt viktigas te radionukliderna så att volym och vikt av det material som ska skjutas ut i 
rymden reduceras. Utskjut ning i rymden bedöms vara kostsamt och sannolikt inte det effektivaste 
sättet att begränsa stråldoser. Utskjutning i rymden övervägs inte och har inte övervägts sedan 1980-talet 
som strategi för omhän dertagande av använt kärnbränsle i något land. Denna strategi behandlas inte 
ytterligare nedan.

Havsdumpning och deponering i djuphavssediment är, som tidigare nämnts, förbjudet enligt 
London konventionen med 1996 års tilläggsprotokoll. Det största inlandsisområdet på jorden är 
Antarktis. Som tidigare nämnts är det enligt Antarktisfördraget och svensk Lag om Antarktis 
förbjudet att placera radio aktivt avfall i Antarktis. Dessa strategier kan dessutom inte sägas vara 
ett sätt att omhänderta det använda kärnbränslet inom landet och bryter därför mot bestämmelser 
i direktivet 2011/70/EURATOM och dess svenska implementering. Havsdumpning, deponering i 
djuphavssediment eller deponering under inlandsis uppfyller således inte de övergripande krav som 
beskrivs i avsnitt 5.3.1 och behandlas därför inte ytterligare i denna rapport.

De övriga strategier som beskrivits i kapitel 3 kan med avseende på deras förutsättningar att uppfylla 
kraven i kapitel 5 på ett slutligt omhändertagande av det använda kärnbränslet grovt sorteras i 
följande två grupper:

•	 Strategier	som	används	eller	för	vilka	det	bedrivs	aktiv	forskning	och	utveckling,	men	som	inte	
innebär ett slutligt omhändertagande.
– Separation och transmutation inklusive. 
– Övervakad lagring.

•	 Strategier	som	enligt	internationell	konsensus	innebär	ett	slutligt	omhändertagande.	
– Geologisk deponering.

Separation och transmutation syftar till att minska mängden långlivade radionuklider i det använda 
bränslet	och	tiden	för	slutförvaringen	så	att	hanteringen	underlättas.	Även	vid	en	långt	driven	
upparbetnings- och transmuta tions strategi kommer det dock att finnas radioaktiva restprodukter som 
kräver kvalificerad slutförvaring. 

En förlängd övervakad lagring av det använda kärnbränslet innebär att innehållet av radio aktiva 
ämnen liksom värmeutvecklingen minskar. Under tidsperioder på upp till några hundratal år sker 
minskningen med halveringstid på cirka trettio år. Vid längre lagringstider än några hundra år 
dominerar mer lång livade radionuklider varför avklingnings takten minskar väsentligt. En förlängd 
övervakad lagring är ingen strategi för ett slutligt omhändertagande utan lagringen måste följas av 
någon strategi för slutför varing. 
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Geologisk deponering är den enda strategin för ett slutligt omhändertagande av det använda 
kärn bränslet som kvarstår efter genomgången ovan. Flera olika system för geologisk depo nering 
har studerats genom åren. Det system som SKB har utformat och sökt tillstånd för uppförande och 
drift av är KBS-3-metoden. SKB följer dessutom den utveckling vad beträffar deponering i djupa 
borrhål som bedrivs främst i USA. Koncepten långa tunnlar och WP-Cave har under utvärde ringarna 
sorterats bort då de har bedömts ha sämre förutsättningar för att uppfylla de krav som ställs och som 
redovisas i kapitel 5. 

Nedan gås förutsättningarna för återanvändning av använt bränsle som resurs, förlängd övervakad 
lagring samt geologisk deponering i djupa borrhål respektive enligt KBS-3-metoden igenom mer i detalj.

6.1 Använt bränsle som resurs
I avsnitt 3.1 redovisas tre strategier som är tillämpningar av denna princip återanvändning av använt 
bränsle som resurs, nämligen återanvändning i lättvattenreaktorer av plutonium i MOX-bränsle, 
använd ning i fjärde generationens reaktorer respektive separation och transmutation.

Återanvändning av plutonium i MOX-bränsle i lättvatten reaktorer är en pågående praxis i främst 
Frankrike. Möjligheterna till upprepad återanvändning av plutonium i lättvatten reaktorer begränsas av 
inväxningen av icke klyvbara plutoniumisotoper liksom av bildningen av andra långlivade transuraner 
(neptunium, americium och curium). Förutsättningarna för den efterföl jande slutförvaringen påverkas 
endast marginellt. Denna strategi diskuteras inte ytterligare här.

Utveckling av den fjärde generationens reaktorer pågår med syftet att få fram reaktortyper med en 
för bättrad kärnteknisk säkerhet, ökad säkerhet mot spridning av kärnämnen, mini mering av avfalls-
mängder samt en effektivisering av användningen av natururan. De typer av den fjärde generationens 
reaktorer som bygger på snabba neutroner kan ingå som en del i en strategi för separation och 
transmutation, eftersom de snabba neutronerna medger klyvning av andra nuklider än de som är 
klyvbara i lättvattenreaktorer. 

Forskning och utveckling kring snabba reaktorer sker främst i Ryssland, Frankrike, Indien och Japan. 
Nuvarande bedöm ningar gör gällande att kommersiell drift av snabba reaktorer skulle kunna komma 
till stånd någon gång under 2040- eller 2050-talet. Sådana reaktorer kommer således sannolikt inte 
att finnas till hands när nuvarande svenska reaktorer behöver bytas ut varför de första ersättnings-
reakto rerna sannolikt kommer att vara lättvattenreaktorer. Intro duktionen av snabba reaktorer i 
Sverige kommer därför knappast att ske före 2060-talet. Som redovisas i avsnitt 3.1.3 kommer endast 
plutonium från de första ersättningsreaktorerna att behövas för att starta snabba reaktorer i Sverige. 
Introduktion av snabba reaktorer har således ingen påverkan på behovet av slutförvaring av det 
använda bränslet från dagens reaktorer.

Separation och transmutation är i dag ett aktivt forskningsområde. Forskningen rymmer såväl 
utveck ling av separationsteknik för renframställning av de aktinider som ska transmuteras, som 
utveckling av bränsle och reaktorer för transmutation. Som nämnts i avsnitt 3.1.2 är en del av 
transmutationsforsk ningen fokuserad på så kallade ADS-reaktorer (Accelerator Driven Systems) 
som kyls med flytande bly eller en eutektisk blandning av vismut och bly. Det kommer att ta flera 
decennier innan man har kommit så långt i utvecklingen att en demonstrationsanläggning enligt 
ADS-tekniken kan byggas.

Gemensamt för den fjärde generationens reaktorer och ADS-reaktorer är således att de befinner sig 
i forsknings- och utvecklingsstadiet samt att det beräknas ta flera decennier innan någorlunda full-
skaliga anläggningar kan komma att byggas. I båda fallen uppstår avfall som måste tas om hand och 
slutför varas på ett säkert sätt. Det är i dagsläget därför inte möjligt att på ett stringent sätt utvärdera 
dessa koncept mot de specifika krav på principer och strategier för slutligt omhändertagande som 
beskrivs i avsnitt 5.3. De system för separation och transmutation som i en framtid kan komma 
att byggas, måste tillfredsställa kraven på säkerhet, strålskydd, miljöskydd och säker hantering av 
klyvbara ämnen. 
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Eftersom det återstår en lång utvecklingstid innan separation och transmutation är en tillgäng lig 
strategi, medför en satsning på denna strategi som enda lösning på kärnavfallsfrågan att framtida 
generationer kommer att belastas med omhändertagandet av det avfall som skapas i dagens 
kraftproduktion, vilket strider mot ett av de övergripande kraven i avsnitt 5.3.1. Strategin kräver till-
gänglighet av bland annat avancerade upparbetningsanläggningar och anläggningar för tillverkning 
av starkt radioaktivt bränsle liksom strikta metoder för kärnämneskontroll. Dessa steg kräver därför 
ett internationellt samarbete. En ytterligare faktor är att en användning av separation och transmuta-
tion för att effektivt reducera den redan existerande mängden långlivade radionuklider som måste 
placeras i slutförvar kräver ett långvarigt och uthålligt åtagande att bygga och driva erforderliga 
anläggningar och system i över 100 år.  

Av det ovan sagda följer att separation och transmutation i dag inte kan väljas som enda strategi för 
det slutliga omhändertagandet av det använda kärnbränslet. Strategin måste kombineras med något 
system för slutförvaring av det avfall som uppstår. Tekniken är inte tillgänglig för den generation 
som har att lösa problemet med dagens kärnavfall. Strategin torde endast kunna genomföras inom 
ramen för en långsiktig och uthållig satsning på kärnenergi.

6.2 Övervakad lagring
Ett övergripande krav, se avsnitt 5.3.1, är att det slutliga omhändertagandet av det använda 
kärnbränslet ska lösas till alla väsentliga delar av den generation som nyttjar elproduktionen från 
kärnkraftverken. Ett säkerhetskrav är att en anläggning för slutförvar ska ge den säkerhet som krävs 
utan övervakning och kontroll. Inget av dessa krav är uppfyllt vid långvarig övervakad lagring över 
flera generationer.

De anläggningar för övervakad lagring som är i drift är tillståndsgivna enligt gällande lagstift ning 
och uppfyller krav på säkerhet, strålskydd samt på en god och hälsosam miljö för nuvarande 
generation. För att även kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö krävs att drift och 
övervakning kan garanteras i ett långt tidsperspektiv. Säkerheten vilar på väl genomarbetade rutiner 
för drift, underhåll och övervakning i kombination med fysiska barriärer. 

De fysiska barriärerna är inte utformade för att förbli beständiga i ett långt tidsperspektiv, flera 
hundra år. Bristande drift, underhåll och övervakning leder till sämre säkerhet. Behovet av drift och 
underhåll är större vid våt lagring än vid torr. De radiologiska konsekvenserna vid bristande övervakning 
bedöms inträffa snabbare vid våt lagring än vid torr.

Varken personella insatser eller fysiska barriärer går att garantera i ett långt tidsperspektiv. 
Övervakad lagring kan därför inte sägas uppfylla kravet på bästa möjliga teknik vad gäller den 
långsiktiga säker heten. Vid våt lagring leder allvarliga brister i drift och underhåll till icke acceptabla 
doser.	Även	vid	torr	lagring	kan	brister	i	drift	och	underhåll	befaras	ge	icke	acceptabla	doser.

Vid de anläggningar för övervakad lagring som är i drift i dag förhindras olovlig befattning med 
kärn ämne genom en kombination av fysiska barriärer, redovisningssystem, övervakning, och 
oanmälda kontroller. De fysiska barriärerna är inte ensamma tillräckliga. Vid eventuellt bortfall 
av redovisnings system och/eller övervakning blir skyddet mot olovlig befattning med kärnämne 
svagt. Insatserna för att övervaka lagret bedöms vara i stort sett likvärdigt för de anläggningar för 
våt respektive torr lagring som finns i drift i dag och för DRD-lager. Möjligen kan torr lagring i 
transportbehållare kräva större personella insatser.

Strategin övervakad lagring är tillämpbar både på använt kärnbränsle och avfall från uppar-
betning och transmutation. För upparbetningsavfall tillämpas i dag torr lagring. System och 
säkerhetsutvärderingar är väsentligen desamma som för använt kärnbränsle. Kravutvärde ringen 
och bedömningen gäller i båda fallen.

Alla system för övervakad lagring kräver just övervakning, de uppfyller därför inte kravet på att 
vid slutförvaring ska barriärerna ge den säkerhet som krävs utan övervakning och underhåll. Vid 
övervakad lagring löses inte avfallsfrågan av den generation som utnyttjar kärnkraften. Övervakad 
lagring av det använda kärnbränslet är inte en strategi för slutligt omhändertagande.
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6.3 Geologisk deponering i djupa borrhål
Som redovisats i avsnitt 3.7.2 har deponering i djupa borrhål varit föremål för ett flertal studier. Den 
systemutformning som ursprungligen låg till grund för dessa studier togs ursprungligen fram i den 
så kallade Pass-studien som redovisades år 1992. Senare studier har istället utgått från en utformning 
som i sina huvuddrag utvecklats vid Sandia National Laboratories, SNL, (Brady et al. 2009, Arnold 
et al. 2011) och som anpassats till svenska förhållanden av SKB.

I detta avsnitt redovisas analys av konceptets förutsätt ningar att uppfylla de krav som SKB ställer på 
ett system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle.

Övergripande krav
Deponering av använt kärnbränsle i djupa borrhål skulle i princip kunna uppfylla de över gripande 
krav som redovisats i avsnitt 5.3.1. En anläggning för deponering i djupa borrhål skulle, när 
tekniken har utvecklats, kunna byggas inom landet. Det finns idag en konsensus att erforderliga 
deponeringshål skulle kunna byggas med tillgänglig borrteknik även om så pass vida hål inte har 
borrats till så stora djup. Det är således troligt att den gene ration som har tillgodo gjort sig elener gin 
från det använda bränslet också skulle kunna vara delaktig i uppförandet av en anläggning. SKB har 
uppskattat att det skulle ta 30 år att öka kunskapen om depo nering i djupa borrhål till den nivå som 
man i dag har om KBS-3-metoden (SKB 2000c). 

Säkerhets- och strålskyddskrav
Det är i dag inte möjligt att avgöra om deponering i djupa borrhål uppfyller säkerhets- och 
strålskydds kraven eller inte. För detta krävs att en säkerhetsanalys genomförs. I dagsläget är dock 
såväl det geo vetenskapliga kuns kapsläget som kunskaperna om de processer som påverkar systemets 
säker hets funktioner alltför dåliga för att sådana säkerhetsanalyser ska kunna genomföras på ett 
meningsfullt sätt.

Såväl byggnationen av ett slutförvar med djupa borrhål, som själva deponeringen i ett sådant slutförvar 
är känslig för störningar. Under senare år har det dock utvecklats en samsyn att det borde gå att 
borra raka hål i kristallint berg till fem kilometers djup och med en håldiameter på 0,4–0,5 meter i 
depone ringszonen mellan tre och fem kilometers djup. Samtidigt är det klart att sådana hål inte ännu 
har borrats. Det är således svårt att säga att systemet bygger på beprövade konstruktionsprinciper. 
Hela utvecklings- och utprovningsarbetet vad gäller tekniken för uppfö randet av en anläggning 
måste sannolikt bäras av kärnav fallsprogrammet, eftersom det inte finns några drivkrafter för andra 
verksamheter att borra djupa och vida hål i kristallint berg.

Den huvudsakliga barriären vid deponering i djupa borrhål är den naturliga bergbarriären och att de 
tekniska barriärerna i närzonen inte kan förväntas bidra nämnvärt till den isolering och fördröjning 
av radionuk liderna som krävs för den långsiktiga säkerheten. Systemets säkerhet kan således inte 
sägas ”upprätthållas genom ett system av passiva barriärer” som innehåller ”flera barriärer så att så 
långt det är möjligt nödvändig säkerhet upprätthålls trots enstaka brist i en barriär”42. Berg barriärens 
främsta säkerhetsfunktion antas vara att grundvattnet på deponeringsdjup är stagnant på grund av 
en salthalts beroende densitetsskiktning och låg genomsläpplighet i berget. Om man på ett nöjaktigt 
sätt kan visa att de stagnanta grundvattenförhållanden, som krävs för att depo nering i djupa borrhål 
ska vara säkert, är stabila inom ett tillräckligt stort område och under de tids rymder som krävs, kan 
sannolikt slutförvaret lämnas utan övervakning och underhåll. För åstadkomma detta krävs dock en 
noggrann genomgång av sådana mekanismer som kan rubba de stagnanta grund vattenförhållandena. 
Exempel på sådana mekanis mer är gasbildning i borrhålet och termisk konvektion på grund av 
resteffekten i det deponerade bränslet.

Beräkningar (Marsic och Grundfelt 2013a) har visat att värmeutvecklingen i det bränsle som ska 
deponeras ger en temperaturstegring i grundvattnet och berget runt borrhålen. Beräkningarna indike-
rar att effekten av denna temperaturstörning är beroende av permeabiliteten i det buffertmaterial som 
finns i borrhålet och borrhålets förslutning. I det koncept som redovisats av SNL (Brady et al. 2009, 

42  2 och 7 §§ SSMFS 2008:21. 
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Arnold et al. 2011) fylls hålet före deponering med en deponeringsmud som måste vara tillräckligt 
flytande för att medge att kapslarna förs ner igenom mudden. Det förefaller inte sannolikt att en sådan 
mud erbjuder något signifikant strömningsmotstånd varför man måste anta att uppvärmningen kan ge 
upphov till uppåtriktad konvektiv strömning av grundvattnet i borrhålet och dess närmaste omgivning.

Deponeringszonen i ett borrhål innehåller stora mängder metall i såväl kapslar som foderrör. I det koncept 
som presenterats av Sandia National Laboratories, SNL, antas att såväl kapslar som foderrör består 
av stål. När detta stål korroderar kan väsentliga mängder vätgas bildas. Denna vätgas kan då medföra 
en uppåtriktad transport av grundvatten som kontaminerats av radionuklider. Detta skulle kräva en 
ingående analys som inte kan genomföras med dagens kunskap om förhållandena på deponerings djup.

I samband med hanteringen och deponeringen har flera moment identifierats, som kan påverka såväl 
strålskyddet för den personal som driver anlägg ningen som stråldoserna på lång sikt negativt. Med 
dagens kunskap om depone ringsteknik kan det till exempel inte uteslutas att kapslar fastnar och 
skadas under deponeringen och dessa därför måste lämnas på för litet djup och med ett begränsat 
skydd från närzonsbarriärerna. Sådana missöden kan dessutom ge upphov till kontaminering av borr-
hålsvätska och deponeringsutrustning, som måste tas om hand på ett strålskyddsmässigt säkert sätt.

Borrning av djupa deponeringshål och inplacering av kapslar och närzonsbarriärer i dessa depone-
ringshål är teknik som, som nämnts, måste utvecklas av kärnkraftsindustrin. Den kommer knappast 
att få någon tillämpning inom något annat område inom överskådlig framtid.

Fysiskt skydd och icke spridning av kärnämne och kärnavfall
Deponering i djupa borrhål har framhållits som ett system som ger ett gott skydd mot intrång och 
otill börlig befattning med kärnämne. På grund av det stora deponeringsdjupet är det ett omfattande 
projekt att ta sig ner till det deponerade kärnbränslet och att göra ett tillgrepp av detta. Som redovisas i 
avsnitt 3.7.2 måste all hantering av använt bränsle ske inom skyddat område medan anläggande av nya 
deponeringshål möjligen kan ske inom bevakat område. Utformningen av områdesskydd, bevakning 
och tillträdeskontroll samt kärnämneskontroll ska utformas i enlighet med gällande bestämmelser.

Miljökrav
Den främsta miljöpåverkan från ett slutförvar som bygger på deponering i djupa borrhål kommer 
från markanvändningen och borrningen (buller och utsläpp till luft) samt hanteringen av borrkax, 
borrvätska och vatten. Efter att deponeringen har avslutats och deponeringshålet förslutits, behöver 
marken återställas.

I SKB:s basscenario (50 års drift för Forsmarks- och Ringhalsverken, 60 års drift för Oskarshamns-
verket samt avsluta drift vid Barsebäcksverket) skulle omkring 80 deponeringshål krävas för deponering 
av det uppkomna använda bränslet. Med hänsyn till det deponerade bränslets värmeutveckling och 
för att ge en marginal för eventuella avvikelser från lodlinjen vid borrningen av deponeringshålen 
kan dessa inte ligga god tyckligt tätt. Om hela anläggningen förläggs till samma plats krävs en areal 
på cirka 1 kvadratkilometer vid 100 meters avstånd mellan deponeringshålen. 

Vid borrplatsen måste utrustning finnas för att hantera borrvätska, separering av borrkax, kraftför-
sörj ning etc. Vid missöden under deponering av avfallskapslar kan det även uppstå radioaktivt 
kontami nerat grundvatten och borrvätska. Det bör därför finnas en beredskap att hantera detta på 
lämpligt sätt.

Volymen av ett deponeringshål är cirka 1 300 kubikmeter, vilket ger omkring 2 600 kubikmeter 
borrkax per hål. Ett slutförvar med 80 deponeringshål skulle således ge drygt 100 000 kubikmeter 
borrkax. Det borrkax som kommer upp har sannolikt en kornstorlek som motsvarar silt till sand 
med inslag av större skärvor. Dessa massor är svåra att finna en byggteknisk avsättning för varför 
de sannolikt måste depo neras. Till detta kommer behov av avbaning och ytavjämning över hela 
anläggningsarealen på cirka 1 kvadratkilometer.
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En sammantagen bedömning av miljöpåverkan vid deponering i djupa borrhål är att större volymer 
av massor behöver deponeras, än i system för geologisk deponering som bygger på tillfart till en 
under jordisk anläggning genom schakt eller ramper. Mängden uttagna massor i den senare typen 
av anlägg ning blir visserligen större, men av en sådan kvalitet att de kan avyttras för byggändamål. 
De miljökrav som formulerats i avsnitt 5.3.5 är så allmänt formulerade att man endast kan använda 
dem vid en jäm förande analys. Om ett slutförvar för deponering i djupa borrhål skulle byggas 
skulle får man utgå ifrån att de villkor som ställs vid miljöprövningen är sådana att anläggningens 
miljöpåverkan blir acceptabel.

6.4 Geologisk deponering enligt KBS-3-metoden
Utvecklingen av KBS-3-systemet började i princip när dåvarande SKBF (nu SKB) i slutet av 
1970-talet började studera möjligheterna att direktdeponera använt kärnbränsle utan föregående 
upparbetning. Utformningen av systemet har sedan modifierats och anpassats till vunna kunskaper 
om bergbyggnad, materialegenskaper i barriärer, geologi, hydrogeologi, geokemi, etc. Vid ett flertal 
tillfällen har systemets status testats i säkerhetsanalyser. Dessa har demonstrerat att systemet med 
marginal klarar de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på säkerhetsnivåer och strålskydd. 
Nedan diskuteras kortfattat hur systemet klarar de krav som redovisas i avsnitt 5.3.

Övergripande krav
KBS-3-metoden har nu utvecklats så långt att ett slutförvar kan uppföras i Sverige. De företag som 
har tillstånd att driva kärnkraftverk har uppdragit åt sitt gemensamägda bolag, SKB, att utveckla, 
uppföra och driva de anläggningar som krävs för ett säkert slutligt omhändertagande av det använda 
kärnbräns let. Sammantaget innebär detta att KBS-3-metoden uppfyller de övergripande kr aven på 
att avfallet ska tas omhand av den generation som har kunnat utnyttja elenergin, att avfallet ska tas 
omhand i det land där det alstrats och att de företag som har tillstånd att driva kärnkraftverk uppfyl-
ler det ansvar för omhändertagandet som lagen ålägger dem.

Säkerhetskrav
Slutförvaring enligt KBS-3-metoden bygger på ett system av tre skyddsbarriärer: kopparkapseln, 
betonitbufferten och berget. I de säkerhets analyser som har genomförts och kommer att genomföras, 
identifieras möjliga förhållanden, händelser och processer som kan påverka dessa barriärers funk-
tion. Vidare analyseras och beräknas konsekvenserna av barriärgenombrott eller nedsatt funktion 
hos syste mets barriärer. Genomförda analyser visar att slutförvaret har en förmåga att utstå dessa 
förhållan den, händelser och processer med måttliga konsekvenser. 

Vid utvecklingen och projekteringen av anläggningar och utrustningar i KBS-3-systemet läggs, stor 
vikt vid tillförlitlighet under förväntade driftförhållanden. I arbetet ingår att identifiera och analysera 
missödessekvenser samt att utforma motåtgärder mot dessa. Från säkerhetsanalyserna fås slutsatser 
om konstruktionsförutsättningar som påverkar förvarets långsiktiga säkerhet och frågeställningar 
som behöver ytterligare belysning. Sådana förutsättningar och frågeställningar tas då in i SKB:s 
fortsatta arbete.

En grundförutsättning för SKB:s arbete har från starten i mitten av 1970-talet varit att ett slutförvar som 
fyllts med använt kärnbränsle inte ska kräva någon övervakning eller något underhåll efter förslut ningen. 
De säkerhetsanalyser som har genomförts och som planeras, bygger på denna grund förut sättning.

Stora delar av det planerade KBS-3-systemet bygger på etablerad bergbyggnadsteknik. Inom ett 
antal områden har SKB själva, eller i samarbete med andra utländska kärnavfallsorganisationer 
varit, tvungna att utveckla teknik. Inom SKB:s arbete läggs stora resurser på att testa och verifiera 
sådan teknik. Exempel på anläggningar där sådan testning genomförs är Kapsellaboratoriet och 
Äspölaboratoriet	i	Oskarshamn.
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Strålskyddskrav
De säkerhetsanalyser som har genomförts för KBS-3-systemet, har dels demonstrerat att systemet 
inte ger högre risker än de gränser och anvisningar som lagstiftning och myndigheter anger, dels 
använts för att successivt identifiera frågeställningar som behöver särskild uppmärksamhet i SKB:s 
program för forskning, utveckling och demonstration (Fud-program).

Den erfarenhetsåterföring som fås från säkerhetsanalyser och det arbete som görs för att projektera 
och konstruera KBS-3-systemets olika delar säkerställer att systemet, när det är klart bygger på 
optimering och bästa möjliga teknik.

Fysiskt skydd och icke spridning av kärnämne och kärnavfall
Ett slutförvar enligt KBS-3-metoden har ett fåtal ingångar som behöver bevakas inom ramen för 
fysiskt skydd och kärnämneskontroll. Det finns inom kärnkraftsindustrin goda erfarenheter av att 
utforma och organisera sådant skydd. Internationella diskussioner pågår om vilka krav som ska 
ställas på fysiskt skydd och kärnämneskontroll efter anläggningens förslutning. Utformningen av de 
anläggningsdelar och de åtgärder som syftar till fysiskt skydd och kärnämneskontroll ska godkännas 
av Strålsäkerhets myndigheten (SSM).

Miljökrav
En stor anläggning som ett slutförvar medför alltid ett visst ingrepp i naturen. Dess miljöpåverkan 
består av flera delar:

•	 Markanvändning	och	landskapspåverkan.

•	 Buller	och	vibrationer.

•	 Utsläpp	till	luft	och	vatten.

•	 Påverkan	på	yt-	och	grundvattennivåer.

Inom SKB pågår ett omfattande arbete att utforma anläggning och skyddsåtgärder så att anläggningens 
påverkan på miljön uppfyller de krav som kommer att ställas av de tillståndsgivande myndigheterna. 
I enlighet med kraven i miljöbalken har en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, att upprättats som 
beskriver påverkan, effekter och konsekvenser av slutförvarsanläggningen.

Slutförvarets ovanmarksdel beräknas uppta en yta av 20-30 hektar inklusive ett upplag för 
utsprängda massor. 

De dominerande källorna för buller och vibrationer är berghanteringen, krossning, lastning och transport. 
Bullernivåerna kommer successivt att minska när arbetena når djupare under ytan. Längs transportvägarna 
kommer ett ökat transportbuller att uppstå, vilket belyses i MKB-dokumentet. Vibrationerna beräknas 
hamna på en nivå långt under vad som skulle kunna ge upphov till skador på byggnader.

En slutförvarsanläggning enligt KBS-3-metoden kommer inte att ge upphov till några stora utsläpp 
av luftföroreningar. De huvudsakliga källorna till sådana utsläpp är transporter inom och utom 
anlägg ningen, damning i samband med hantering av bergmassor samt spränggaser. Utsläpp till 
vatten kommer att ske via sanitärt spillvatten, dagvatten, lakvatten från bergupplaget och länshåll-
ningsvatten som pumpas upp från undermarksdelen. Länshållningen kommer även att medföra 
att grundvattnet ovanför slutförvaret kommer att avsänkas. Avsänkningen kan komma att påverka 
närbelägna brunnar och i vissa fall flora och fauna.
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7 Diskussion och slutsatser

Som redovisats i denna rapport återstår efter värdering av studerade strategier mot övergripande 
krav i princip endast geologisk deponering som realistiskt alternativ för ett slutligt omhändertagande 
av det använda kärnbränslet från svenska reaktorer. Strategierna förlängd över vakad lagring samt 
separation och transmutation finns även med som möjliga strategier. Som visats ovan måste dock 
dessa strategier kompletteras med geologisk deponering för att leda till ett slutligt omhändertagande 
av det använda kärnbränslet. 

SKB stödjer svensk transmutationsforskning finansiellt. Man följer även utveckling av forsknings-
programmet genom en referensgrupp som bland annat publicerar sammanfattningar av forsknings-
resultaten i SKB:s rapportserier. I ett EU-finansierat forskningsprojekt, RedImpact (Greneche 
et al. 2007), har man visat att inverkan av den minskning av långlivade radionuklider som fås vid 
transmutation av det använda kärnbränslet, har begränsad effekt på den långsiktiga säkerheten vid 
slutför varing eftersom utsläppen av aktinider från ett sådant slutförvar är mycket små även utan 
transmutation. Den minskade mängden långlivad radioaktivitet medför emellertid att skadeverk-
ningarna av ett even tuellt mänskligt intrång i slutförvaret reduceras. Separation och transmutation 
förutsätter en lång siktigt hållbar, minst 100 år, satsning på kärnkraft.

En förlängd övervakad lagring är möjlig att genomföra antingen i Clab eller i en ny anläggning. 
Lagring under mycket långa tider kräver dock ett systematiskt arbete med övervakning och underhåll 
av anlägg ningen. När de första cirka tio åren har passerat minskar radioaktiviteten i bränslet 
förhållan devis långsamt. Detta medför att man för att åstadkomma någon nämnvärd avklingning 
genom förlängd övervakad lagring måste lagra under mycket lång tid.

De två system för geologisk deponering som tagits upp till behandling i denna rapport är deponering 
i djupa borrhål och KBS-3-metoden. En ingående jämförelse mellan dessa två system har tagits 
fram i en parallell studie (SKB 2014). En strikt värdering av dessa system utgående från de krav som 
finns är emellertid inte möjlig eftersom kunskapsnivån om de båda systemen är mycket olika. Icke 
desto mindre har SKB lagt ner väsentliga resurser på att föra en värdering av deponering i djupa 
borrhål så långt det går baserat på befintlig kunskap.

Vid deponering i djupa borrhål finns ett antal stora osäkerheter som vid nuvarande kunskap medför 
att uppförande, deponering och förslutning av ett slutförvar inte kan genomföras med den grad av 
kontroll som krävs. Att väsentligt öka kunskapen om deponering i djupa borrhål kräver stora resurser 
och tar lång tid. Eftersom det dessutom inte är sannolikt att en sådan insats leder till en metod som 
har väsent ligt bättre förutsätt ningar att uppfylla kraven än KBS-3-metoden, har SKB inte funnit 
anledning att överge sina planerings förutsättningar. Det är SKB:s uppfattning att ett slutförvar enligt 
KBS-3-metoden kan uppföras, drivas och förslutas på ett i alla led kontrollerat sätt. De säkerhetsre-
dovisningar som man gjort har visat att KBS-3-metoden kan uppfylla de säkerhets-, strålskydds- och 
miljöskyddskrav som ställs.

KBS-3-metoden är den enda nu tillgängliga metod som visats uppfylla såväl ställda säkerhetskrav som 
andra ställda krav. Andra metoder kan komma att utvecklas men denna utveckling kräver tid, sannolikt 
flera decennier, och resurser. Det finns dessutom ingenting i dagsläget som visar att en sådan utveckling 
skulle leda till ett säkrare system än KBS-3-systemet. Tvärtom kan avvaktan på en sådan utveckling leda 
till att ansvaret för det slutliga omhändertagandet av det använda kärnbränslet skjuts över på kommande 
generationer och möjligen även att det blir svårare att gå tillbaka till KBS-3-systemet på grund av att den 
kunskap och de resurser som behövs för ett genomförande inte längre är tillgängliga.
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8 Förkortningar

µSv Mikrosievert, mått på dosekvivalent

ADS Acceleratordrivet sytem

AGR Advanced Gas-Cooled Reactor, Reaktortyp med koldioxidkylning och grafitmoderering

ASN Autorité de sûreté nucléaire

BWR Boiling Water Reactor, Kokarvattenreaktor

Clab Central lager för använt bränsle

DRD Dry Rock Deposit, koncept för lagring i dränerade bergrum

GeV Gigaelektronvolt

GWD Gigawattdygn

GWDe Gigawattdygn elektrisk energi

GWDth Gigawattdygn termisk energi

GWe Gigawatt elektrisk effekt

HLW High-Level Waste, Högaktivt avfall

HM Heavy Metal, Tungmetall

IAEA International Atomic Energy Agency, Internationella atomenergiorganet

ISRN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

LILW Low and Intermediate-Level Waste, Låg- och medelaktivt avfall

LWR Light Water Reactor, Lättvattenreaktor

MOX Mixed Oxide Fuel, kärnbränsle tillverkat av uran- och plutoniumdioxid

MWd Megawattdygn

MWe Megawatt elektrisk effekt

NEA Nuclear Energy Agency, Organ inom OECD

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

PBq Petabequerel

PWR Pressurised Water Reactor, Tryckvattenreaktor

SVEA 64 Bränsleelementtyp med 64 bränslestavar avsett för kokarvattenreaktorer

TBq Terabequerel

Thorp Thermal Oxide Reprocessing Plant, Upparbetningsanläggning vid Sellafield

TWe Terawatt elektrisk effekt

TWhe Terawattimmar elektrisk energi

UOX Uranium Oxide Fuel, bränsle tillverkat av urandioxid
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Förord

Föreliggande rapport redovisar en jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa 
borrhål som metod för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. Som anges i rapportens 
titel utgör den en uppdatering och aktualisering av en tidigare utgiven rapport med samma syfte 
(R-10-13).

Rapporten har sammanställts av Bertil Grundfelt vid Kemakta Konsult AB samt granskats av en 
styrgrupp inom SKB bestående av Erik Setzman, Olle Olsson, Saida Engström, Peter Wikberg 
och Björn Söderbäck. Värdefulla bidrag i övrigt har lämnats av bland andra Kaj Ahlbom (SKB 
International), Claes Thegerström (Thegerstrom Consulting AB), Johan Andersson (SKB),  
Fredrik Johansson (SKB),  Anders Odén (QTOB) och Lars Birgersson (Kemakta Konsult AB).
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Sammanfattning

I denna rapport redovisas en jämförelse mellan slutförvaring av använt kärnbränsle enligt KBS-3-
metoden respektive genom deponering i djupa borrhål. Syftet har varit att lyfta fram metod skiljande  
faktorer. Ambitionen har varit att göra jämförelsen så rättvisande som möjligt trots att det föreligger 
stora skillnader i både kvantitet och kvalitet på data un derlaget mellan de två metoderna. 

KBS-3-metoden bygger på att använt kärnbränsle kapslas in i täta och korrosions beständiga koppar-
kapslar och slutförvaras på cirka 500 meters djup i det svenska urberget, omgivna av en skyddande 
lerbuffert. Metoden har utvecklats under drygt tre decennier och en omfattande geovetenskaplig 
kartläggning av den övre kilometern av berg grunden har ge nom förts på ett tiotal platser. Detta har 
medfört att kunskaperna om förhållandena i denna övre kilometer är goda. 

SKB har sedan 1980-talet som en del av ett allsidigt forskningsprogram studerat olika andra metoder 
för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle. En av de metoder som studerats är deponering i 
djupa borrhål. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet tog SKB inom Projekt AlternativStudier 
Slutförvar, Pass, fram en konceptuell utformning av deponering i djupa borrhål. Detta koncept 
refererades länge internationellt som det mest genom arbetade för depone ring i djupa borrhål. 
Konceptet som utvecklades i Pass-studien byggde på deponering i 0,8 m vida och 4 km djupa borrhål 
i kristallint urberg, något som ligger klart bortom borrindustrins erfarenhet. Senare har en samsyn 
utvecklats att det bör vara möjligt att med tillgänglig teknik borra upp till 0,5 m vida hål till ett djup 
av ungefär 5 km. Ett sådant koncept har under de senaste cirka fem åren utvecklats av Sandia National 
Laboratories, SNL, i USA. SKB har beslutat att bygga denna rapport och eventuella framtida 
arbeten med djupa borrhål på en något modifierad variant av det av SNL utvecklade konceptet. Det 
modifierade konceptet bygger på att stålkapslar med använt bränsle (1 PWR- alternativt 2 BWR-
element per kapsel) kopplas ihop till strängar bestående av 40 kapslar som sänks ner och deponeras 
på mellan 3 och 5 km djup i borrhål med en diameter på 44,5 cm.

Den huvudsakliga säkerhetsfunktionen för djupa borrhål och KBS-3 skiljer sig åt i väsentliga 
avseenden. Den primära säkerhetsfunktionen för KBS-3-metoden är inneslutning av bränslet i 
kopparkapslar. Kopparkapseln omges av en buffert av kompakterad bentonit som skyddar kapseln 
mot såväl kemisk som mekanisk påverkan. Berget bidrar till skyddet genom att ge gynnsamma 
förhållanden. Om kapseln skulle förlora sin inneslutande funktion erbjuder fördröjningen i buffer ten 
och berget en sekundär säkerhetsfunktion. Vid deponering i djupa borrhål är den huvud sakliga 
säkerhetsfunktionen den fördröjning som fås genom att grundvattnet på depone rings djup antas vara 
stagnant genom en kombination av den densitetsskiktning som fås genom att det djupa grundvattnet 
är salt och bergets låga genomsläpplighet.

Skillnaderna i säkerhetsfunktion medför att delvis olika krav ställs på förläggningsplatsen och 
det berg som ska rymma slutförvaret. De krav som ställs på berget runt ett KBS-3-förvar har 
utvecklats under lång tid och omfattar de gynnsamma kemiska, hydrogeologiska, termiska samt 
grundvattenströmnings- och transport förhållanden som skyddar bufferten och kapselns inneslu-
tande förmåga. Samma egenskaper bidrar även till den sekundära säkerhetsfunktionen, retardation. 
Vid deponering i djupa borrhål är kraven inte lika utvecklade och bör istället vara inriktade på att 
det ska finnas ett tillräckligt stort lågpermeabelt område med salt grundvatten och låg frekvens av 
konduktiva sprickzoner.

Sedan andra halvan av 1980-talet har SKB lagt ner ett stort arbete på en lokali se rings- och förank-
ringsprocess baserad på KBS-3-metoden. Denna har lett fram till att kompletta plats undersökningar 
genomförts i två områden, Forsmarksområdet i Östhammars kommun respek tive Laxemar  i Oskars-
hamns kommun. I juni 2009 beslu tade SKB att välja Forsmark som förläggningsplats för slutförvaret. 
Våren 2011 lämnade SKB in an sökningar till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhets myn -
digheten om till stånd enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen för att få uppföra, inneha och 
driva en slutförvarsanläggning enligt KBS-3-metoden i Forsmark och en inkaps lings anläggning 
i an slutning till Clab (Centralt lager för använt bränsle) vid Simpevarp i Oskarshamns kommun. 
Platsundersökningarna har visat att de krav som man har ställt på berget uppfylls vid den planerade 
förläggningsplatsen i Forsmarksområdet.
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Förhållandena på de djup (3–5 km) som skulle vara aktuella för deponering i djupa borrhål är betydligt 
mindre kända. Det finns endast ett fåtal borrhål som borrats till aktuellt djup i kristallint berg i 
områden med förhållanden som i övrigt är jämförbara med de förhållanden som kan antas råda  
i områden som skulle kunna vara aktuella för deponering i djupa borrhål i Sverige. Utgående från den 
knapphändiga tillgängliga informationen har en modell utvecklats i vilken grundvattnet på djup 
under 1–1,5 km i flacka områden har en salthalt på 50–100 gram per liter medan det salta vattnet 
ligger djupare ner i områden med mer utpräglad topografisk relief. Data tyder på att ursprunget till 
det salta grundvattnet är växelverkan mellan gammalt meteoriskt vatten och mineraler i berget. 
Data tyder även på att detta vatten har varit isolerat från ytligare system under ibland flera miljoner 
år. Samtidigt utgör de hydrogeologiska förhållandena på stora djup ett öppet forskningsområde där 
det finns stora kunskapsluckor. För att uppnå en sådan ökad förståelse krävs en utveckling av mät- 
och utvärderingsmetoder eftersom djupet i sig själv liksom bergspänningarna och deras verkningar 
skapar svårigheter.

Ett slutförvar för använt kärnbränsle är en kärnteknisk anläggning. En sådan anläggning måste 
utformas så att den uppfyller de regler för utformning och drift av kärntekniska anläggningar 
som framgår av lagar, förordningar och föreskrifter. En ansökan om tillstånd för att uppföra en 
slutförvarsanläggning ska bland annat omfatta en redogörelse för hur säker heten för personal och 
kringboende ska upprätthållas i anläggningen. En sådan redogörelse för KBS-3-systemet ingår i 
den ansökan som SKB lämnade in 2011. Det finns inte underlag för att göra motsvarande analys för 
deponering i djupa borrhål.

Hanteringen av använt kärnbränsle enligt KBS-3-metoden bygger på erfarenheter från andra 
verksamheter där skydd mot joniserande strålning är väsentligt. Detta innebär bland annat att 
konsekvenserna av missöden kan hanteras på ett säkert sätt. Det innebär också att anlägg ningen ska 
kunna sättas i ett säkert läge om oförutsedda betingelser uppstår. I KBS-3-förvaret har alla moment 
som behövs för att hantera och deponera det använda bränslet utformats för att åstadkomma en 
långt gående kontrollerbarhet och verifier bar het. Vidare har procedurer för att i driftskedet sätta 
anläggningen i säkert läge, t.ex. genom återtag av deponerade kapslar, utarbetats och testats.

Vid deponering i djupa borrhål kan missöden inträffa med konsekvenser som inte kan åtgär das. 
Exempelvis kan en kapsel fastna i hålet och gå sönder innan den har nått depone rings djup. Detta 
kan medföra att en otät kapsel sitter fast i ett läge med strömmande grundvatten, utan att vara 
omgiven av en skyddande buffert samt med risk för kontaminering av borrhåls vätska och verktyg 
som används för att återställa situationen.

Som nämnts har KBS-3-metoden utvecklats för att vara kontrollerbar och verifierbar i alla steg av 
processen. Procedurer har utvecklats för att säkerställa att alla delar av systemet uppnår de egenskaper 
som utgör initialtillståndet i säkerhetsanalysen. Motsvarande kontroll- och verifierbarhet kan inte 
uppnås vid deponering i djupa borrhål.

De säkerhetsanalyser som genomförts av KBS-3-metoden har visat att slutförvaret med det använda 
bränslet inneslutet i koppar kapslar omgivna av en bentonitbuffert är motstånds kraftigt mot framtida 
påfrest ningar. Summan av de beräknade riskerna ligger med marginal under det riskkriterium som 
Strålsäkerhetsmyndigheten har satt upp.

I ett slutförvar enligt konceptet djupa borrhål kan ingen eller mycket liten skyddseffekt tillgodo-
räknas från kapsel och buffert, utan säkerheten vilar så gott som helt på bergbarriärens egenskaper 
och då särskilt den låga vattenomsättningen på förvarsdjup. Det blir i det läget mycket viktigt att i 
säkerhetsanalysarbetet undersöka hur robust denna säkerhetsfunktion är mot sådana störningar som 
slutförvaret ger eller som är effekter av klimatutveckling, geolo giska processer, etc. Exempel på 
störningar från slutförvaret är effekter av den uppvärmning som fås av bränslets resteffekt och av 
gasutveckling från korrosion av kapslar och foderrör. Exempel på klimateffekter är urspolning av 
saltvatten och ökad jordskalvsaktivitet vid nedisningar.

Enligt svensk lagstiftning ska slutförvaret utformas så att olovlig befattning med kärnbränsle förhindras 
även efter förslutning. Det har fram hållits att det använda bränslet skulle vara mer ”stöldsäkert” 
förvarat i djupa borrhål än i ett slutförvar enligt KBS-3-metoden, tack vare det större djupet. Dock är 
återtag av kapslar även från ett förslutet KBS-3-förvar en storskalig opera tion som kräver en insats och 
inte kan försiggå i det fördolda i ett ordnat samhälle. 
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KBS-3-metoden är i dag så långt utvecklad att SKB våren 2011 kunde lämna in ansökningar om 
tillstånd att få uppföra och driva ett slutförvar enligt denna metod i Forsmark. Deponering i djupa 
borrhål befinner sig ännu i ett tidigt utvecklingsskede. SKB gjorde år 2000 bedöm ningen att det 
skulle behövas ett forskningsprogram som skulle ta ytterligare drygt 30 år och kosta drygt fyra 
miljarder kronor i den tidens penningvärde att utveckla kunskapen om djupa borrhål till en sådan 
nivå att man kan jämföra metoderna på likställd bas. Med hänsyn bland annat till vad som redovisas 
i denna rapport är det osäkert om ett sådant program skulle leda till att djupa borrhål kan uppfylla 
säkerhetskraven och vara säkrare än KBS-3-metoden. Om djupa borrhål i det läget skulle visa sig 
vara en lämplig metod tillkommer tid för lokali sering, projektering samt ansökan och tillstånd. 

Det är idag inte möjligt att på ett trovärdigt sätt jämföra kostnaderna för slutförvaring enligt 
KBS-3-metoden respektive i djupa borrhål eftersom presenterade kalkyler har gjorts med olika 
förutsättningar för de båda metoderna. Kalkyler för KBS-3-metoden presenteras regelbundet och 
granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Eftersom deponering i djupa borrhål befinner sig på ett 
tidigt utvecklingsstadium är gjorda kalkyler mer spekulativa och omfattar inte alla kostnader för 
projektering, lokalisering, etc.



8 SKB P-14-21

Summary

In this report a comparison is made between disposal of spent nuclear fuel according to the 
KBS-3-method and disposal in deep boreholes. The objective has been to highlight factors that 
are different between to two methods. The ambition has been to make an as objective comparison 
as possible, bearing in mind that there are big differences between the methods in terms of both 
quantity and quality of available data.

The KBS-3-method is based on encapsulation of spent fuel in tight and corrosion resistant copper 
canisters that are disposed at a depth of about 500 m in Swedish bedrock where they are surrounded 
by a protecting clay buffer. The method has been developed over a period of more than three decades 
during which time extensive geoscientific mapping of the upper kilometre of the bedrock has been 
performed. As a consequence, the knowledge of the conditions in this part of the bedrock is good.

SKB has since the 1980s studied different other methods for the final disposal of spent nuclear fuel 
as part of a diverse research programme. One of the studied is disposal in deep boreholes. At the end 
of the 1980s and the beginning of the 1990s, as part of the Project on Alternative Systems Study, 
Pass, SKB developed a conceptual design of a facility for disposal in deep boreholes. This conceptual 
design was long referred to internationally as the most developed concept available. The Pass concept 
was based on disposal in 0.8 m wide and 4 km deep boreholes in crystalline bedrock, boreholes that 
are far beyond the experience of the drilling industry. Later, a consensus has developed that it should 
be possible to drill 5 km deep boreholes with a diameter up to about 0.5 m. Such a concept has been 
developed over the last about five years at Sandia National Laboratories, SNL, in the USA. SKB has 
decided to base this report and possible future work on a modified variant of the SNL concept. In the 
modified concept, steel canisters containing spent nuclear fuel (1 PWR alternatively 2 BWR elements 
per canister) are coupled together to form strings of 40 canisters that are lowered into and disposed at 
between 3 and 5 km depth in 44.5 cm wide boreholes.

The principal safety function is significantly different for the KBS-3-method and disposal in deep 
boreholes respectively. For the KBS-3-method, the principal safety function is containment of the 
spent fuel in copper canisters. The canisters are surrounded by a buffer of compacted bentonite 
protecting the canister against both chemical and mechanical impacts. The rock contributes to the 
protection by providing favourable conditions. If the canister would lose its containment function, 
retardation in the buffer and in the rock would offer a secondary safety function. In deep borehole 
disposal the principal safety function is retardation through groundwater stagnancy at disposal depth 
obtained by a combination of density stratification due to the salinity of the deep groundwater and 
the low permeability of the rock.

The safety function differences imply that different sets of requirements on the host rock are 
formulated. The requirements on the host rock of a KBS-3-repository have been developed during 
an extended period of time and include favourable chemical, hydrogeological, thermal as well as 
groundwater flow and transport properties, which protect the buffer and the canister’s ability to 
maintain containment. The same properties also contribute to the secondary retardation safety 
function. The requirement son the host rock for deep borehole disposal are less developed and 
should be focused on the availability of a large enough low-permeability area with saline deep 
groundwater and low frequency of conductive fracture zones.

Since the second half of the 1980s, SKB has put much work into a siting and public consultation 
process based on the KBS-3-method. As a consequence, extensive site investigation programmes 
have been completed at two sites, Laxemar in the Oskarshamn municipality and Forsmark in the 
Östhammar municipality. In June 2009 SKB decided to choose Forsmark for the siting of a repository. 
During the spring 2011 SKB filed applications to the Land and Environment Court and the 
Radiation Safety Authority for permits according to the Environment code and the Act on Nuclear 
Activities respectively to construct, own and operate a repository according to the KBS-3-method 
at Forsmark and an encapsulation plant in connection with the Clab facility (Central Spent Fuel 
Storage) at Simpevarp in the Oskarshamn municipality. The site investigations have shown that the 
rock at the planned repository host site in the Forsmark area fulfils the requirements formulated.
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The conditions at the depths considered for deep borehole disposal (3–5 km) bare far less known. 
There are only a few boreholes drilled to such depth in crystalline rock in areas with conditions that 
are comparable to those that could be considered for deep borehole disposal in Sweden. Based on 
the sparse information available, a conceptual model has been developed in which the groundwater 
below 1–1.5 km depth in areas with a flat topography has a salt content of 50 – 100 g/l, while the 
saline water in areas with a more distinct topographic relief is found at greater depths. Data indicate 
that the origin of the salinity is interaction beteeen ancient meteoric water and rock minerals. Also, 
data indicate that this water has been isolated from more superficial systems for several millions 
of years. At the same time, the hydrogeological conditions at great depths constitute an open area 
of research where there are large knowledge gaps. In order to achieve an increased understanding 
, measurement and evaluation methods need to be developed as the depth itself as well as the rock 
stresses and their consequences create difficulties.

A repository for spent nuclear fuel is a nuclear facility. Such a facility must of course be designed 
such that fulfils the applicable rules for design and operation of nuclear facilities as stipulated in 
laws, ordinances and regulations. An application for a permit to construct a repository must, inter 
alia, include a statement of how the safety of personnel and the public will be upheld in the facility. 
Such a statement is included in the application filed in 2011 by SKB. There is not yet a sufficient 
basis for performing a corresponding analysis of deep borehole disposal.

The handling of spent nuclear fuel according to the KBS-3-method is based experience from other 
activities where protection against ionising radiation is important. This means, for example, that the 
consequences of incidents can be handled in a safe way. In addition, this means that it shall be pos-
sibly to bring the facility into a safe position if unforeseen conditions arise. In a KBS-3-repository 
all operations involved in the handling and disposal of the spent fuel have been design to achieve a 
far-reaching controllability and verifiability. Moreover, procedures have been developed and tested 
that ensure that the facility during the operational phase can be brought into a safe position, e.g. by 
retrieval of disposed canisters.

During deep borehole disposal incidents can occur that cannot be remediated. For example, 
canisters can be stuck in the borehole before it has reached the intended disposal depth. A possible 
consequence of this is that a leaking canister is stuck in a borehole section with flowing groundwater 
without proper buffer protection and with a risk of contaminating the borehole fluid and tools used 
for remediating the situation.

As mentioned, the KBS-3-method has been developed to be controllable and verifiable in all steps 
of the process. Procedures to ensure that all parts of the system achieve the initial state that forms 
the basis of the safety assessment have been developed. The corresponding controllability and 
verifiability cannot be reached for deep borehole disposal.

The safety assessments that have been performed for the KBS-3-method has shown that repository 
with spent fuel encapsulated in copper canisters surrounded by a bentonite buffer is resilient against 
future stresses. The sum of the calculated risks meets the risk criterium set up by the Radiation 
Safety Authority with a margin.

In deep borehole repository none or very little protective effects vcan be attributed to the canister 
and buffer. Hence, the safety is entirely based on the properties of the rock barrier and in particular 
on the low water turnover at the repository depth. As a consequence, an important goal of safety 
assessment efforts will be to investigate how robust this safety function is against impacts from the 
repository itself and against impacts from future evolutions of the climate, geological processes, etc. 
Examples of impacts from the repository are the heating of the system by the residual power of the 
spent fuel and gas evolution from corroding canisters and casing tubes. Examples of climate effects 
are flushing out the salt groundwater and increased seismic activity during glaciations.

According to Swedish law, the repository must be designed such that unauthorised handling of 
nuclear fuel is hindered also avter sealing of the repository. It has been argued that the spent fuel, 
because of the greater depth, would be disposed in way that is more secure against theft in a borehole 
repository than in the KBS-3-method. It can be noted that theft also from a sealed KBS-3-repository 
constitutes a major effort hardly can be performed in secret in an orderly society.
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The development of the KBS-3-method is now sufficiently advanced so that SKB in the spring 
2011could file an application for permits to construct and operate a repository according to the 
method. Deep borehole disposal is, however, still at an early stage of development. In 2000 SKB 
concluded that it would take a research programme in excess of another 30 years and costing in 
excess of four billion Swedish kronas to bring the state of knowledge about deep borehole disposal 
to a level where the two concepts could be compared on an equal basis. Considering the discussion 
in the current report, it is not certain that such a programme would result in a conclusion that deep 
borehole disposal can be regarded as safer than the KBS-3-method. If deep borehole disposal should 
prove to be a suitable method, time in addition to the research programme will have to be allocated 
for siting, planning and permitting.

Today it is not possible to compare the costs for the KBS-3-method with that of deep borehole 
disposal in a credible way. Recurring cost calculations for the KBS-3-method has been presented 
on regular basis and reviewed by the Radiation Protection Authority. As deep borehole disposal still 
is in an early stage of development, cost calculations performed are more speculative and do not 
include costs for planning, siting, etc.
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1 Inledning

I en tidigare rapport (Grundfelt 2010) presenterades en jämförelse mellan deponering av använt 
kärnbränsle i djupa borrhål och deponering enligt KBS-3-metoden. Jämförelsen omfattade en genom-
gång av ett antal frågeställningar som alla bedömdes vara av grundläggande betydelse för valet mellan 
dessa två alternativa handlingsvägar för att slutförvara använt kärnbränsle. De frågeställningar som 
behandlades var:

•	 Förutsättningar	för	val	av	förläggningsplats.

•	 Förutsättningar	för	uppförande,	deponering	och	förslutning.

•	 Kärnteknisk	säkerhet	vid	hantering	av	inkapslat	använt	kärnbränsle.

•	 Långsiktig	säkerhet	för	ett	förslutet	förvar.

•	 Fysiskt	skydd	och	kärnämneskontroll.

•	 Ledtider,	utvecklingsbehov	och	kostnader.

Jämförelsen byggde på den utformning av deponering i djupa borrhål som SKB hade tagit fram i 
den så kallade Pass-studien (SKB 1992). När den tidigare studien publicerades hade Sandia National 
Laboratories, SNL, börjat skissa på ett koncept för deponering i djupa borrhål som byggde på 
smalare borrhål än Pass-konceptet, och den första sammanhållna rapporten om denna utveckling 
(Brady et al. 2009) refererades i (Grundfelt 2010). Eftersom anläggandet av de smalare borrhålen 
liksom tekniken för deponering som föreslås av SNL bedöms vara mer realistiskt än motsvarande i 
Pass-konceptet har SKB beslutat att basera fortsatta utvärderingar på SNL:s koncept.

När det gäller KBS-3-systemet var den senaste säkerhetsanalysen som var tillgänglig under utarbetandet 
av rapporten från 2010 SR-Can (SKB 2007a). Visserligen var SR-Site (SKB 2011) under framtagande 
parallellt med utarbetandet av metodjämförelsen, men publiceringen av resultaten från SR-Site skedde 
efter publiceringen av metodjämförelsen.

I denna rapport presenteras en uppdaterad metodjämförelse som bygger på det av SNL utvecklade 
konceptet för deponering i djupa borrhål med vissa mindre anpassningar och säkerhetsanalysen SR-Site 
för KBS-3-metoden. Jämförelsen omfattar samma frågeställningar som i den tidigare rapporten, se 
punktlistan ovan. Framställningen i rapporten har begränsats till deponeringen av tillverkade kapslar. 
Således har kapseltillverkning och inkapslingsprocess lämnats utanför denna studie.

Det bör noteras att de båda metoderna som jämförs befinner sig på olika utvecklingsstadier. Medan 
KBS-3 metoden bygger på mer än 30 års samlade erfarenheter inklusive åter kom mande säkerhets-
analyser befinner sig depone ring i djupa borrhål, trots att konceptet funnits med i diskussionerna 
sedan tidigt 1970-tal (se t.ex. U.S.AEC 1974), ännu på ett koncept stadium. En anledning till detta är 
att konceptet inte har ingått eller ingår som huvudalternativ i något nationellt program för omhänder-
tagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Detta påverkar möjligheterna att göra en i 
alla avseenden fullvärdig jämförelse mellan metoderna.

Parallellt med utvecklingen av KBS-3-metoden har alternativa metoder studerats både i Sverige och 
internationellt. Förvarskonceptet djupa borrhål har från slutet av 80-talet och framåt utretts i ett antal 
studier såväl i Sverige som utomlands. Flera av de tidigare utländska studierna av djupa borrhål har 
baserats på den utformning av konceptet som togs fram av SKB i Pass-studien år 1992. I studierna 
från USA år 2003 (MIT 2003) och Storbritannien år 2004 (Nirex 2004) refereras SKB:s arbeten med 
deponering i djupa borrhål som de mest genom arbetade och kompletta.

I kapitel 2 beskrivs översiktligt ett slutförvar enligt KBS-3-metoden respektive ett slutförvar enligt 
konceptet djupa borrhål inklusive anläggningarnas uppförande, deponeringen av det använda 
bränslet och förslutningen efter avslutad deponering. I kapitel 3–7 behandlas de övriga frågeställ-
ningarna i listan ovan och i ett avslutande kapitel görs en övergri pande jämförelse mellan de båda 
handlingsvägarnas förutsättningar, att på ett tillfredsställande sätt utgöra en lösning för det slutliga 
omhändertagandet av Sveriges använda kärnbränsle.
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SKB:s uppdrag är att hantera allt använt bränsle som driften av de svenska kärn kraft verken ger 
upphov till. Programmet måste därför anpassas till aktuella utfall när det gäller återstoden av 
drifttiden för kärnkraftverken. Huvudscenariot för den beräk na de drifttiden för reaktorerna har 
ändrats något sedan 2007. Tidigare baserades alla prognoser på 40 års drift tid, vilket gav upphov till 
9 600 ton bränsle (räknat som uran), motsvarande 4 500 kapslar utformade för slutförvaring enligt 
KBS-3-systemet. Planeringen för kärn bränsleprogrammet baseras numera på ett referensscenario där 
reaktorerna i Ringhals och Forsmark förutsätts ha en drifttid på 50 år och reaktorerna i Oskarshamn 
60 år. Det medför att den mängd använt kärnbränsle som ska slutförvaras uppgår till cirka 12 000 ton 
uran, motsvarande ungefär 6 000 KBS-3-kapslar. 

Inriktning av SKB:s arbete och den använda metodiken har regelbundet stämts av i sam band med 
Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s (tidigare SKI och SSI), granskning vart tredje år av SKB:s program 
för ”Forskning, Utveckling och Demonstration (Fud)”. I Fud-programmen har även SKB:s arbete med 
andra metoder redovisats. Grundat på bland annat SSM:s utlåtanden har regeringen tillstyrkt att utveck-
lingsarbete och lokalisering fått fortsätta med KBS-3-metoden som planeringsförutsättning, parallellt 
med krav på uppföljning av andra metoder.
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2 Anläggningsutformning, uppförande, deponering 
och förslutning

I detta avsnitt jämförs de tekniska utformningarna av anläggningarna, tekniken för anlägg ningarnas 
uppförande, de förfaranden för deponering av det använda bränslet samt metoder för förslutning 
av anläggningarna efter avslutad deponering som förutses i ett slutförvar enligt KBS-3-metoden 
respektive vid deponering i djupa borrhål. Det bör påpekas att dagens ut formning av KBS-3-metoden 
är ett resultat av utvecklingsarbete som påbörjades under slutet av 1970-talet, medan det beskrivna 
konceptet för deponering i djupa borrhål fortfarande är på ett tidigt utredningsstadium varför en 
jämförelse med nödvändighet blir något ojämn.

2.1 KBS-3
2.1.1 Anläggningsutformning

KBS-3-metoden bygger på att det använda bränslet kapslas in i täta lastbärande segjärns kapslar 
med ett kopparhölje som är motståndskraftigt mot korrosion. Kapslarna deponeras en och en i depone-
ringshål som borrats i golvet på tunnlar som anlagts på 400–700 meters djup. Metoden illustreras i 
figur 2-1. En variant av KBS-3-metoden som utreds är KBS-3H i vilken kaps larna förvaras liggande i 
horisontellt borrade tunnlar. Jämförelsen i denna rapport utgår dock från vertikal lagring av kapslarna 
(KBS-3V) då denna lösning bedöms tillgänglig och utgör grund för SKB:s tillståndsansökningar.

Kapslarna omges i deponeringshålet av en buffert av kompakterad bentonitlera, som har mycket 
låg vattengenomsläpplighet och som genom sina egenskaper skyddar kapseln mot såväl bergrörelser 
som korrosionsframkallande ämnen i grundvattnet. Tunnlar, schakt och andra förbindelser i berget 
mellan förvaringsdelen och markytan, kommer att återfyllas och förslutas på ett sätt som anpassas 
till förläggningsplatsen och till behovet i varje anläggningsdel.

Figur 2‑1. KBS-3-metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle med vertikal deponering. De 
punkterade strecken mellan delfigurerna visar det avbildade objektets plats i nästa delfigur.
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I figur 2-2 visas en principiell utformning av en slutförvarsanläggning enligt KBS-3-meto den med 
vertikal deponering. Anläggningen består av en ovanmarksdel med ett driftområde som innehåller 
diverse servicefunktioner och en förvaringsdel under mark. Ovan- och undermarks delarna förbinds 
med en transporttunnel, ett skipschakt för transport av massor samt ett hisschakt. Dessutom finns 
flera ventilationsschakt varav vissa mynnar på markytan utanför driftområdet. 

I referensscenariot med drift av reaktorerna i 50–60 år kommer markbe hovet för ovanmarks-
delen inklusive ett upplag av utsprängda massor från bygget att vara cirka 0,2 kvad rat kilometer. 
Undermarksdelen upptar i detta scenario en yta av 3–4 kvadratkilometer och den totala utsprängda 
bergvolymen är cirka två miljoner kubikmeter i löst mått. En del av dessa massor beräknas komma 
till användning vid återfyllnaden av anläggningen medan reste rande del kan säljas för byggtekniska 
ändamål. Cirka 300 000 kubikmeter utsprängda massor beräknas behöva mellanlagras ovan mark. 
Den erfor derliga markarealen för detta har upp skattats till 0,04 kvadratkilometer (SKB 2009). 
Efter avslutad drift och förslutning kan marken återställas till naturmark eller användas på annat 
sätt. I vilket fall kommer sparade massor så långt möjligt att användas. 

I figur 2-3 visas hur ovanmarksdelen av ett KBS-3-förvar i Forsmark gestaltas under uppfö randeskedets 
slutfas (SKB 2010a). Ovanjordsdelen är indelad i ett yttre och ett inre driftsom råde. All kärnteknisk 
verksamhet är förlagd till det inre driftsområdet som är försett med ett områdesskydd och utgör skyddat 
område enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift för fysiskt skydd i kärntekniska anläggningar1. Alla 
tillfarter till undermarksdelen, som utgör skyddat område, ligger inom det inre driftsområdet. Inom det 
yttre driftsområdet finns anläggningar för icke kärntekniska verksamheter som är kopplade till driften, 
till exempel produktion av buffert- och återfyllnadsmaterial, verkstäder, administration, etc.

1  SSMFS 2008:12.

Figur 2‑2. Principutformning av en slutförvarsanläggning enligt KBS-3-metoden.
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2.1.2 Uppförande

I princip kan slutförvaret delas in i utrymmen under mark, byggnader och anläggningar på markytan 
samt tekniska installationer, se figur 2-2. De olika delarna kommer att byggas ut stegvis. Utrymmena 
under mark kan delas in i följande anläggningsdelar:

•	 Ramp	(nedfartstunnel).

•	 Skipschakt	(schakt	för	uppfordring	av	utsprängt	berg).

•	 Övriga	schakt	(persontransporter,	ventilation).

•	 Centralområde.

•	 Deponeringsområden.

Följande byggtekniska frågor är av särskild betydelse:

•	 Den	sprängningsskadade	zonen	runt	tunnlar	och	andra	håligheter.

•	 Behov	av	plant	golv.

•	 Borrning	och	inspektion	av	deponeringshål.

•	 Begränsning	av	vatteninflöde	samt	vattenkemiska	förhållanden.

Ett ofta diskuterat fenomen är om, och i så fall i vilken utsträckning, det bildas en s.k. störd zon 
(EDZ, Excavation Damaged Zone) i berget närmast orter och bergrum vid uttag. Hur zonen ser ut 
beror på hur utrymmet sprängs eller borras. Zonens hydrauliska egen skaper skulle, om störningen är 
alltför stor, kunna påverka förvarets funktion på lång sikt. SKB har valt att planera för berguttag med 
konventionell borrning och sprängning på grund av metodens flexibilitet och mognad samt för dess 
relativt låga kostnader såväl vid berguttaget som vid omhändertagandet av de utsprängda massorna 
(SKB 2010b, 2013a). I dag finns kunskap om hur man kan begränsa utbred ningen av den störda 
zonen genom försiktig och kont rollerad teknik för borrning och sprängning. SKB bevakar även 
utvecklingen avseende andra metoder än borrning/sprängning, till exempel har det skett en snabb 
teknikutveckling inom tunnelborrmaskiner (TBM).

Figur 2‑3. Utformningen av ovanmarksdelen av ett KBS-3-förvar i Forsmark vid uppförandeskedets slut 
(SKB 2010a).
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Utbyggnaden av Äspölaboratoriet som slutfördes i januari 2013 har gett möjlighet att för första 
gången integrera detaljundersökningar, projektering inklusive tillämpning av observa tionsmetoden 
och bergarbeten där kvalitetskrav på utförande tillämpats i produktion.

Utveckling av teknik för anläggande av deponeringhål pågår. Vid Äspölaboratoriet har SKB borrat 
ett femtontal deponeringshål för olika experiment och demonstrationsprojekt. Dessa har utförts med 
TBM-teknik, anpassad för att borra vertikalt nedåt (Andersson och Johansson 2002). Vidare har SKB 
erfarenheter av borrning av deponeringshål med omvänd stigorts borrning, dels från provborrning av 
tre hål i Posivas under sökningstunnel för VLJ2-förvaret för driftavfall i Olkiluoto, Finland (Autio och 
Kirkkomäki 1996, Autio 1997), och från borr ning av långa horisontella deponerings orter för studier 
av KBS-3H-varianten i Äspöla bora toriet (Bäckblom och Lindgren 2005).

SKB har valt omvänd stigortsborrning som referensmodell. Delvis baserat på SKBs kon struktion har en 
prototypmaskin enligt denna teknik har tagits fram av Posiva, se figur 2-4. Den har redan utnyttjats för 
att borra ett flertal hål i Posivas ONKALO anläggning. SKB och Posiva samarbetar om utvärderingen 
av dessa borrningar för att ytterligare kunna förbättra tekniken.

När det gäller injektering har utvecklingsarbetet omfattat såväl karakte risering, och material utveckling 
som kontroll och styrningsmetoder. Erfarenheter har samlats in såväl från fintätningsprojektet i 
Äspölaboratoriet som från byggprojekt som Citybanan i Stockholm. Inom ramen för utbyggnaden av 
Äspölaboratoriet 2012 erhölls mer erfarenhet avseende styr ning och optimering av injekteringsarbetet 
(SKB 2013a). Det fortsatta programmet inriktas mot metoder och strategier för injekteringsarbetet 
samt mot kvalitetssäkring. Arbeten med att utveckla metoder för karakterisering av den sprängnings-
skadade zonen pågår och redovisas i Fud-programmen.

Man kan konstatera att det i Sverige finns lång erfarenhet av att bygga i berg. Den kunskapen kommer 
att användas vid karakterisering av berget samt vid allt bergarbete såsom borrning, sprängning, skrotning 
och bergförstärk ning. Arbetet kommer att utföras med stor precision för att uppfylla de speciella krav 
som ställs på slutförvaret.

2  VLJ är en förkortning av Voimalaitosjätet = Kraftverksavfall

Figur 2‑4. En prototypmaskin för borrning av deponeringshål som testas just nu av Posiva. Foto:  
Posiva Oy.
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2.1.3 Deponering

I (SKB 2010a) redovisas en beskrivning av de arbetsmoment som ingår i deponeringen av en kapsel. 
Hanteringen bygger på erfarenheter från hantering av radioaktivt material i andra kärntekniska 
anläggningar. Den exakta anläggningsutformningen och hanteringen kommer att fastläggas successivt 
under projekteringen. Kritiska moment i hanteringen, liksom utrustning som tas fram särskilt för 
slutförvaret, provas och demonstreras i Äspö laboratoriet.

Innan kapslarna placeras i deponeringshålen förses hålen med en buffert bestående av block av 
kompak terad bentonitlera. Vid tillverkningen av buffertblocken kontrolleras egenskaperna så att 
bufferten får de egenskaper som är mest gynnsamma både i fråga om mekaniska egenskaper och vad 
gäller genom släpplighet för grundvattnet.

Deponering sker först i det hål som är längst inne i deponeringsorten och avslutas närmast stamtunneln. 
I sina huvuddrag består hanteringen av inkapslat använt kärnbränsle av följande moment:

•	 Bränslet	transporteras	från	inkapslingsanläggningen	sjövägen,	via	hamnen	i	Forsmark,	till	
ovanmarksdelens terminalbyggnad. Transporten sker i en transportbehållare med ett särskilt 
termi nal fordon.

•	 Transportbehållaren	med	inkapslat	bränsle	transporteras	ner	i	berget	genom	den	ramp	som	
förbinder ovanmarksdelen med undermarksdelen. Transportbehållaren ställs upp i en omlast-
ningshall i centralområdet.

•	 Kapseln	med	använt	kärnbränsle	lastas	om	från	transportbehållare	till	deponerings	maskinens	
strålskärmstub, varefter depo neringsmaskinen körs till deponeringsorten.

•	 Deponeringsmaskinen	placeras	över	deponeringshålet.	Kapseln	placeras	i	depone	ringshålet,	som	
i förväg har avsynats och försetts med block av kompakterad bentonit. 

•	 Bentonitblock	placeras	ovanpå	den	deponerade	kapseln	med	hjälp	av	vakuumlyftverk	tyg	i	en	
bockkran varefter deponeringshålet försluts med ytterligare bentonitblock och bentonit/ bergkross.

I figur 2-5 visas en prototyp av deponeringsmaskinen. I figur 2-6 visas hur deponerings maskinen är 
tänkt att placeras över deponeringshålet med bentonitbuffert.

Figur 2‑5. Deponeringsmaskinen Magne tillverkad i Tyskland och levererad till Äspölaboratoriet år 2010 
(SKB 2013c).
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KBS-3-metoden har utformats så att varje steg i deponeringsförfarandet kan kontrolleras och 
verifieras. Förvarets utformning samt de utvecklade tillverknings- och hanteringsmetoderna 
säkerställer att kopparkapseln depo neras intakt och är omgiven av en buffert som uppfyller ställda 
krav. I och med detta kommer initialtillstånden för bufferten och den deponerade kapseln att vara 
kända. Anläggningen är dimensionerad för att klara av att ta emot 200 kapslar per år. Den planerade 
deponeringstakten är 150 kapslar per år (SKB 2010a).

2.1.4 Återfyllning och förslutning

Återfyllning och förslutning utförs i stora drag i följande ordning:

•	 Deponeringstunnlarna	återfylls	successivt	när	alla	deponeringspositionerna	i	en	tunnel	är	
utnyttjade.

•	 När	en	deponeringstunnel	har	återfyllts	i	sin	helhet	pluggas	den	genom	att	betongplugg	gjuts	i	
deponeringstunnelns mynning.

•	 Stamtunnlarna	och	transporttunnlarna	i	deponeringsområdet	återfylls	och	pluggas	när	allt	använt	
bränsle är deponerat.

•	 Frånluftsschaktet	återfylls	upp	till	markytan	och	pluggas,	frånluft	evakueras	därefter	via	rampen.

•	 Skip,	hissar	och	övriga	installationer	i	schakten	demonteras,	skip-,	hiss-	och	ventila	tionsschakten	
återfylls och pluggas.

•	 Samtliga	utrymmen	i	centralområdet	återfylls.

•	 Rampen	återfylls	och	pluggas.

•	 Undersökningsborrhålen	försluts.

Enligt gällande planer kommer förslutningen att påbörjas när allt använt kärnbränsle har deponerats 
och myndigheterna gett sitt tillstånd. I princip genomförs förslutningen i omvänd ordning jämfört 
med utbyggnaden. Installationer och hjälpsystem används så långt möjligt under återfyllning och 
förslutning av utrymmen i undermarksdelen. I slutskedet kommer behov av tillfälliga system att 
uppstå, exempelvis ventilation, då de permanenta systemen rivits. Installationer och byggnads-
element rivs och transporteras upp till markytan för att reducera förekomsten av organiskt material, 
betong, metaller med mera i utrymmen i närheten av det använda kärnbränslet.

Återfyllnadsmaterialet antas vara en lera med lämpliga egenskaper och bergkross samt kombinationer av 
dessa. Tunnlar, ramper och schakt återfylls och försluts på ett övervakat och kontrollerat sätt. Eventuella 
svagheter och sprickzoner i berget kan identifieras visuellt och tätas efter behov. Pluggning i rampens 
och schaktens mynningar mot markplanet görs för att försvåra obehörigt intrång.

Figur 2‑6. Deponering av kapsel i ett deponeringshål som i förväg har försetts med en buffert av 
högkompakterad bentonit (SKB 2010a).
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2.2 Djupa borrhål
2.2.1 Anläggningsutformning

Vid deponering i djupa borrhål är det tänkt att inkapslat använt kärnbränsle placeras i vertikala borr-
hål som borras från markytan. Förvarskonceptet djupa borrhål har utretts i ett antal studier från slutet 
av 80-talet och framåt, se bilaga 1 för en sammanställning av viktigare rapporter i vilka deponering i 
djupa borrhål belyses ur olika aspekter. 

Deponering i djupa borrhål beskrevs så tidigt som på 1970-talet (U.S.AEC 1974). SKB tog i 
den så kallade Pass-studien, Projekt AlternativStudier för Slutför var (Juhlin och Sandstedt 1989, 
SKB 1992) fram ett utformningskoncept som byggde på deponering av kapslar med använt kärn-
bränsle på 2–4 kilometers djup i 80 cm vida borrhål, se figur 2-7. Flera utländska studier om djupa 
borrhål har sedan baserats på den utformning av konceptet som togs fram av SKB i Pass-studien. 
I studier från USA (MIT 2003) och Storbritannien (Nirex 2004, Beswick 2008) refereras SKB:s 
arbeten som de då mest genom arbetade och kompletta.

I de diskussioner som förts kring konceptet har depo ne ringsdjup mellan två och fem kilometer 
föreslagits. I det koncept som SKB tog fram i Pass-studien (SKB 1992) kapslades det använda bränslet 
in i kapslar med en ytter dia meter av 0,5 meter och staplades ovanpå varandra i depone ringszonen 
mellan två och fyra kilo meters djup. I ett deponeringshål rymdes på detta sätt omkring 300 kapslar. 
Dessa kapslar var mindre än KBS-3-kapslarna och rymde en tredjedel så mycket använt kärnbränsle. 
Detta innebar att det skulle krävas cirka 18 000 kapslar för att kapsla in det använda kärnbränsle 
som uppstår i referensscenariet för reaktordrift (50 års drift för kraftverken i Forsmark och Ringhals 
samt 60 års drift för Oskarshamnsverket (SKB 2007b)). Antalet deponeringshål i Pass-konceptet blev 
således 60 för detta scenario.

Figur 2‑7. Principutformning av ett deponeringshål såsom det utformades i Pass-studien (SKB 1992).
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En svag punkt i det koncept som togs fram i Pass-studien var att borrning av 80 cm vida borrhål 
då låg klart bortom borrindustrins erfarenheter. I nyare studier (Beswick 2008, Odén 2013) har en 
samsyn utveck lats att det borde vara möjligt att med så kallad styrd borrning borra raka och vertikala 
hål med en diameter som understiger 0,5 meter ner till 5 kilometers djup. Beswick et al. (2014) menar 
att en optimal utformning vore att ha en innerdiameter på foderrören av 44,5 centimeter vilket skulle 
kräva borrhål på drygt 60 centimeters diameter, något som författarna påpekar ligger bortom borrindu-
strins nuvarande erfarenheter. I köl vattnet efter nedläggningen av Yucca Mountain programmet i USA 
har Sandia National Laboratories, SNL, tagit fram ett koncept som bygger på deponering på mellan 
3 och 5 kilo meters djup i borrhål som är drygt 40 cm vida (Brady et al. 2009, Arnold et al. 2011). 
SKB har inom sitt åtagande att följa utvecklingen vad beträffar deponering i djupa borrhål beslutat att 
basera sina jämförelser med KBS-3-metoden i denna rapport på det koncept som utvecklats av SNL.

I referensutformningen av det koncept som utformats av SNL (Arnold et al. 2011) anges att 
borrhåls diametern ska vara drygt 43 cm (17”) och att bränsleelementen konsolideras före inkapsling 
(bränsl elementen demonteras och de lösa bränslestavarna kapslas in). I det svenska systemet skulle 
bränsle konsolideringen omfatta demontering av drygt 30 000 bränsleelement och hantering av omkring 
4 miljoner bränslestavar. SKB bedömer att det finns en risk för att bränslekon solidering leder till 
sådan strålningsexponering av personal och risk för olyckshändelser att den inte kan anses moti verad. 
Håldiametern i den av SNL föreslagna refe rensutformningen skulle då leda till att endast ett bränsleele-
ment kan rymmas i varje kapsel. SKB har därför beslutat basera arbetet på den borrhåls diameter som 
föreslås av Brady et al. (2009) som är 44,5 cm (17½”). Detta leder till den principutformning av ett 
borrhål som redovisas i figur 2-8 (Odén 2013). Volymen av ett deponeringshål är cirka 1 300 m3 vilket 
med de 80 hål som skulle krävas för det svenska programmet ger drygt 200 000 m3 borrkax i löst mått. 
Borrkaxet förväntas vara i huvudsak siltigt med inslag av skärvor vilket gör att det sannolikt är svårt att 
finna avsättning för det.

För att säkerställa att kapselsträngen kan sänkas ner genom ett rakt hål med minimal risk för att fastna 
anläggs hålen med så kallad styrd vertikalborrning. Hålet kläs in med foderrör med samma innerdia-
meter hela vägen till hålets botten. Det inre genomgående foderröret är perfo rerat i deponeringszonen. 
Anledningen till perforeringen är dels att man vill undvika stora tryckdifferenser mellan rörets in- och 
utsida och dels att den bentonitbaserade depone rings mud som förs ner i hålet innan en kapselsträng 
sänks ner ska kunna tränga ut i mellan rummet mellan foderröret och berget. 

Figur 2‑8. Konceptuell utformning av ett borrhål för deponering av använt kärnbränsle (inte skalenlig). 
Angivna foderrörsdimensioner avser ytterdiameter (Odén 2013).
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I tabell 2-1 redovisas dimensioner för foderrör och kapslar. Kapslar med de i tabellen angivna dimen-
sionerna rymmer ett PWR-element alternativt två BWR-element. Genom hopkoppling av kapslarna 
till strängar med 40 kapslar kan ett deponeringshål fås att rymma 400 kapslar. En sådan kapselsträng 
är cirka 200 meter lång och väger cirka 60 ton. Den totala mängd använt bränsle som förväntas uppstå 
i SKB:s referensscenario med avslutad drift i reaktorerna B1 och B2, 50 års drift av reaktorerna R1, 
R2 och O1 samt 60 års drift i övriga reaktorer (SKB 2013b) ger upphov till cirka 32 000 kapslar vilket 
skulle kräva cirka 80 borrhål. Beräkningar av termiskt driven grundvattenströmning (Marsic och 
Grundfelt 2013a) visar att borrhålen bör förläggas med cirka 100 meters inbördes avstånd.

En möjlig princip utformning av en sådan anläggning med 80 borrhål visas i figur 2-9. Då ett slutför-
var för använt kärnbränsle är en kärnteknisk anläggning av kategori 23 ska kärnämne och kärn avfall 
hanteras, bearbetas, lagras eller slutförvaras inom skyddat område. Detta innebär att hela det område 
där deponering pågår eller har pågått samt byggnader för mottag ning och hantering ska ingå i skyddat 
område. Möjligen kan anläggande av nya hål (borrning, loggning och installation av foderrör) ske 
utanför skyddat område men inom bevakat område. I principskissen har detta markerats genom 
att en korridor lämnats för att anläggningsområdet inom bevakat område ska nås utan att passera 
skyddat område.

Tabell 2-1. Nyckeldimensioner för en anläggning för deponering av använt kärnbränsle i djupa 
borrhål.

Parameter Värde

Borrhålsdiameter I deponeringszonen 445 mm 

Foderrörens dimensioner I deponeringszonen OD=406 mm, ID=381 mm 

Kapselns ytterdiameter 340 mm 

Kapselns innerdiameter 318 mm 

Kapselkopplingarnas ytterdiameter 360 mm 

Kapselns kapacitet, antal bränsleelement 1 PWR eller 2 BWR

3  SSMFS 2008:12.

Figur 2‑9. Möjlig principutformning av en anläggning för deponering av använt kärnbränsle i djupa 
borrhål. Notera att anläggningslayout och övrig utformning endast utgör för enklade illustrationer.
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2.2.2 Uppförande

Det finns i dagsläget en samstämmighet om att det med rotationsborrning med rullkronor skulle kunna 
vara realistiskt att åstadkomma 4–5 kilometer djupa hål med diametrar upp till 0,445 meter medan 
hål med större diametrar ligger utanför vad som i dag kan åstadkommas (Beswick 2008, Odén 2013). 
Det bör dock noteras att det inte finns någon praktisk erfarenhet av att borra hål med uppemot en 
halvmeters diameter i kristallint berg. 

Hålets stabilitet är en viktig faktor för att man framgångsrikt ska kunna slutföra borrning och 
installation av foderrör. Odén (2013) redovisar en analys av viktiga faktorer som påverkar 
borrhålsstabiliteten såsom:

•	 Hålets	dimension	och	infodring.

•	 Bergmassans	mekaniska	egenskaper.

•	 Spänningstillståndet	i	bergmassan.

•	 Omgivande	grundvattentryck.

•	 Borrningsmetod	och	borrningsprocedur.

•	 Bergmassans	temperatur.

Hålets dimension och infodring kan betraktas som givna av den anläggningsutformning som 
redovisas i avsnitt 2.2.1. Resonemanget nedan baseras på borrhål med diametern 0.445 meter och 
djupet 5 kilometer.

I en sprickfattig bergmassa med en statisk vätskepelare i borrhålet bedöms spjälkbrott kunna ske vid 
djup som överstiger 1,5 kilometer med bergutfall som följd. Vid lägre vätsketryck kan spjälkbrott 
uppträda högre upp i hålet. Dessa uppkommer främst i samband med borr ningen varefter hålväggen 
stabiliseras genom den omlagring av spänningarna som brottet leder till. På större djup än 4 kilometer 
bedöms kombinationer av spjälk- och skjuvbrott kunna uppträda.

I borrhålssektioner med kraftigt uppsprucken bergmassa kan strukturrelaterade bergutfall uppkomma 
på alla djup så länge hålet är ofodrat. Spänningsrelaterade skjuvbrott bedöms kunna uppstå på djup som 
överstiger cirka 1 kilometer. Håldeformationer kan förväntas ge problem vid borrningen i uppspruckna 
partier. Dessutom kan krypdeformationer och skjuv brott skada infodringen i sådana bergpartier. 
Deformerad infodring kan i sin tur leda till problem vid deponering och eventuella återtag av kapslar 
med använt bränsle.

Odén (2013) redovisar en bred genomgång av för- och nackdelar med olika borrtekniker, se tabell 2-2. 
Slutsatsen av analysen är att huvudalternativet är konventionell rotationsborrning. Rotationsborrning 
med motorn vid kronan kan bli aktuellt om man ska använda diamant kronor eller vid styrd borrning. 
Rotationsborrning med omvänd spolning kan bli aktuellt i den övre delen av hålet där diametern är 
mycket stor.

En svårighet med att borra grova hål i kristallint berg, är att åstadkomma tillräcklig matnings kraft. 
En rullkrona på 0,445 meter kräver en matningskraft på 450–500 kilonewton (45–50 ton). Att förse 
hålet med foderrör och att täta spalten mellan foderröret och berget utgör en särskild utmaning, 
särskilt i ovala hål med förekomst av bergutfall. Foderrörssektioner är styva och tunga (>500 ton), 
vilket ställer stora krav på borriggens lyftförmåga. När man väl har fått foderröret på plats, återstår 
svårigheten att cementera fast röret. Erfarenheterna från olje indu strin är dåliga. Man räknar där med 
att högst hälften av cementeringarna lyckas, och på större djup än 3 000 meter räknar man med en 
ännu lägre andel lyckade cementeringar.
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Tabell 2-2. För och nackdelar med olika borrtekniker (Odén 2013).

Teknik Fördelar Nackdelar

Hammarborrning med luft Hög borrsjunkning.

God vertikalitet (låg vikt på kronan).
Lämplig för stor diameter. Lämplig 
där det är svårt att behålla  
borrvätskan.

Begränsat borrdjup pga. tillgänglig luftvolym/-
tryck. Stabilitetsproblem pga. underbalansering

Hög energiförbrukning vid större djup.

Hammarborrning med  
borrvätska/vatten

Hög borrsjunkning. God vertikalitet 
(låg vikt på kronan).

Diameterbegränsning (endast tillg. i mindre 
storlekar). Problem i områden med borrvätske-
förluster. Hammarproblem (igensättning) med 
partiklar i borrvätskan.

Kärnborrning med wire-line Dokumentation (kärnor) från hela 
borrlängden. Hyfsad borrsjunkning.

Diameterbegränsning (endast tillg. i mindre 
storlekar). Problem i områden med borrvätske-
förluster. Svårt att behålla vertikalitet i försto rade 
hål (låg böjhållfasthet vid liten diameter).

Konventionell rotationsborrning 
(direktspolning)

Hyfsad borrsjunkning i kristallint 
berg. Lämplig för stor diameter.  
Hyfsad vertikalitet (böjstyv 
borrsträng).

Mycket höga cirkulationsflöden i stora borrhål 
(kaxtransport). Mycket hög energiförbrukning.
Problem i områden med borrvätskeförluster.

Rotationsborrning med motor 
vid borrkronan (direktspolning)

Hyfsad borrsjunkning i kristallint 
berg. Lämpad för stor diameter. 
Minskad förslitning av borrsträngen 
pga. liten rotation.

Mycket höga cirkulationsflöden i stora borrhål 
(kaxtransport). Mycket hög energiförbrukning. 
Problem i områden med borrvätskeförluster.

Rotationsborrning med omvänd 
spolning (mha. tryckluft)

Hyfsad borrsjunkning i kristallint 
berg. Lämpad för stor och mycket 
stor diameter. Endast låg pump-
kapacitet pga. upptransport genom 
borrsträngen. Låg energiförbruk-
ning. Endast mindre problem i 
områden med borrvätskeförluster.

Reducerad borrsjunkning i förh. till direktspol-
ning pga. avsaknad av spoltryck mot berget.

Ingen motor vid kronan möjlig vid omvänd spol-
ning (roterande borrsträng).

Temperaturen i bergmassan på 5 kilometers djup beräknas ligga i intervallet 80–100 oC. Denna 
temperatur förväntas inte leda till några särskilda borrtekniska problem.

Nedan dis kuteras erfarenheterna från två borrhål, det så kallade KTB-hålet i Tyskland (Kontinentales 
Tiefbohrungsprogramm der Bundes republik Deutschlands) ner till drygt 9 kilometers djup och 
borrningarna i Siljans ringen inom Djupgasprojektet ner till knappt 7 kilometer, som bet raktas som de 
hål som ligger närmast vad som skulle behövas för deponering i djupa borrhål. 

I figur 2-10 visas den 83 meter höga borriggen som användes för borrning av KTB-hålet. KTB-
hålet hade en diameter av cirka 0,45 meter (samma som antagen diameter för ett depo neringshål) 
ner till tre kilometers djup. Mellan tre och sex kilo meters djup var diametern 0,375 meter medan 
hålet under denna nivå hade mindre diameter. Ner till cirka 7 kilometers djup användes så kallad 
styrd borrning. Erfarenheterna från detta hål är att visar att det är möjligt att borra rakt och vertikalt 
ner till 5 kilometers djup men att de ökande bergspän ningarna gav stora stabilitetsproblem på större 
djup. Speciellt uppstod stora avvikelser från vertikalitet när man vid större djup än 7 kilometer 
övergav den styrda borrningen. 



26 SKB P-14-21

En kaliperloggning av hålgeometrin visar en relativt stor avvikelse från det teoretiskt runda hålet, 
särskilt under 5 kilometers djup. Den minsta diametern överensstämmer ungefär med borrkronans 
diameter medan den största diametern är större. Det kan noteras att anisotropin i bergspänningar var 
signifikant med ungefär en faktor 2 mellan den största och den minsta horisontella spänningen. 

Gravberg-1 hade smalare dimensioner än KTB-hålet. Ner till 1 250 meter användes en krona med 
0,455 meters diameter. Från den punkten och ner till drygt 4 kilometers djup var diametern 0,311 meter 
för att därunder minska till 0,216 meter ner till drygt sex kilometers djup. När detta djup hade nåtts gick 
borrsträngen av och man misslyckades med att fiska upp den nedre delen. Därefter gjordes sammanlagt 
tre omborrningar först med diametern 0,216 meter och därefter med diametern 0,165 meter.

Gravberghålet är under 1 500 meters djup mer eller mindre elliptiskt. De relativt måttliga horisontella 
bergspänningarna är anisotropa och bergets hållfasthet är relativt låg. Riktningen hos den långa sidan 
av hålet sammanfaller med den minsta horisontella huvudspänningens riktning och är längs långa 
sträckor 60–70 % längre än den korta sidan som överensstämmer med borrkronans diameter. Där 
hålet skärs av sprickzoner är spänningsanisotropin mindre och som en konsekvens hålformen närmare 
cirkulär. Orsaken till hålets ellipticitet har bedömts vara spjälkningbrott i det intakta berget (Odén 2013).

Några särskilt viktiga slutsatser avseende borrtekniken är att:

•	 Deponeringshålen	ska	vara	vertikala	och	raka	för	att	minimera	problem	med	att	få	ner	foderrör	
och kapsel samt för att minimera slitage i samband med borrning och deponering. 

•	 Kunskap	om	de	bergmekaniska	förhållandena	är	central	för	att	bedöma	möjligheterna	att	utföra	
borrhålen enligt de krav som kommer att ställas. I första hand kan bergme kaniska fenomen 
skapa problem i samband med borrningen genom att utfall, och stora deformationer kan orsaka 
fast borrning, avvikelser från den vertikala riktningen och svårigheter att installera styva tunga 
foderrör. Det har visat sig från flertalet referens projekt till stora djup, att bergmekaniska fenomen 
kan orsaka svårbe mästrade problem att skapa vertikala och raka borrhål. Den enda möjligheten 
har många gånger varit att borra ett så kallat side track runt det stället där man har problem.

•	 Noggranna	förberedelser	och	tester	samt	kontrollerad	styrd	borrning	krävs	för	att	minska	antalet	
borrhål som inte kan godkännas.

•	 Erfarenheterna	visar	att	man	inte	bör	borra	djupare	än	fem	kilometer,	om	man	ska	uppnå	ett	
relativt rakt borrhål. 

Figur 2‑10. Borrigg – UTB-1 GH 300 EG som användes i det kontinentala djupborrningsprogrammet i 
Tyskland (Harrison 2000).
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Vid en eventuell utveckling av konceptet djupa borrhål bör teknik som redan finns eller endast 
behöver modifieras, nyttjas i största möjliga utsträckning. Det är viktigt att utnyttja dagens kunskap 
hos företag, organisationer och enskilda individer för att göra steget till ett koncept så kort som 
möjligt, för att härigenom minska risktagande och kostnader.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det bör vara möjligt att framställa tillräckligt vida och 
djupa deponeringshål med dagens teknik även om sådana hål ännu inte har borrats. På grund av det 
stora djupet är detaljkarakteriseringen av berget komplicerad och dyr. Man måste därför räkna med att 
mät ningar i pilothål på deponeringshålens plats kommer att ingå i det arbete med den karak terisering 
av berget som måste genomföras. Detta innebär att deponerings hålen måste anläggas i berg som i 
stora stycken är okänt när borrningen startar. 

Om man stöter på förhållanden som är ogynnsamma i ett borrhål finns risken att ett helt depo neringshål 
med sin kapacitet på 300 deponerade kapslar inte kan användas. Upptäckten av till exempel flackt 
lutande eller horisontella högkon duktiva zoner kan medföra att en stor del av förläggningsplatsen inte 
kan tas i anspråk, eftersom sådana zoner sannolikt sträcker sig genom flera borrhålslägen.

För att reducera antalet borrhål och därmed det totala arealbehovet, har det föreslagits att borrhålet 
grenas i ett flertal borrhål på lämpligt djup (Åhäll 2006, Chapman och Gibb 2003). Detta skulle 
reducera såväl arealbehovet ovan mark som den totala mängden borrkax för deponering. Tekniken att 
grena borrhål är vanlig i olje borrningsindustrin där grenhålen oftast får diame tern 6½ tum eller 8½ 
tum (165 respektive 216 millimeter). Förgre ningarna är relativt lätta att åstadkomma i lösa bergarter. 
I hårdare bergarter ökar svårig he terna att åstadkomma en förgre ning, eftersom det blir svårt att få 
tillräckligt tryck på borr kronan. Likaså ökar svårigheter na med ökande håldia meter på grund av att 
borrsträngen blir alltför styv. Grenade hål med diametern 6½ eller 8½ tum kan utföras i granit, men inte 
med hål som är grövre än 12¼ tum (311 millimeter). Grenhålen borras genom foderrörsväggen. Hålet i 
foderröret blir i sedimentära bergarter typiskt cirka 50 meter långt och kristallina bergarter 100 meter.

Grenade borrhål bedöms vara olämpliga som deponeringshål för använt kärnbränsle på grund av att:

•	 Deponeringshålen	blir	för	smala,	eftersom	diametern	på	grenhålen	måste	göras	mindre	än	
stamhålens.

•	 Övergången	mellan	stamhål	och	grenhål	kan	inte	förses	med	foderrör	och	blir	därför	känslig	för	
håldeformation och bergutfall.

•	 Styrningen	av	deponeringen	till	rätt	gren	blir	komplicerad	med	flera	grenar	och	många	kapslar.

•	 Risken	för	att	kapslar	ska	fastna	i	hålet	under	deponering	ökar	markant	vid	grenade	hål.

2.2.3 Deponering

Denna beskrivning av förfarandet vid deponering i djupa borrhål utgår från den beskrivning som 
ges av Arnold et al. (2011) och som sammanfattats av Odén (2013). Grundtanken är att varje 
deponeringshål ska rymma 10 kapselsträngar som var och en består av 40 ihopkopplade kapslar. 
Kapselsträngarna separeras av lastbärande betongpluggar som avlastar underliggande kapselsträngar.

Stålkapslar med två BWR-element alternativt ett PWR-element anländer till anläggningens mottagnings-
byggnad i särskilda transportbehållare lastade på ett väg- eller rälsfordon och ställs upp i ett mellanlager. 
De kapslar som har föreslagits av Arnold et al. (2011) har en godstjock lek på endast 11 millimeter, se 
tabell 2-1. Detta innebär att strålningsnivån från kapslarna kommer att vara så pass hög att kapslarna i 
mottagningsbyggnaden måste lagras och hanteras fjärrstyrt i strålningsskärmat utrymme. Möjligen bör 
mellanlagringen ske i de transportbehållare som de anländer i vilket i så fall innebär att systemet måste 
innehålla ett relativt stort antal transportbehållare.

Från mellanlagret förs kapslarna över till en deponeringsbehållare som är monterad på ett depo-
neringsfordon och körs till det aktuella deponeringshålet. Det föreslagna deponerings förfarandet 
(Arnold et al. 2011) innebär att strängar av 40 ihopkopplade kapslar sänks ner till sin position i 
deponeringshålet med hjälp av en deponeringsrigg. I figur 2-9 illustreras depo ne ringsriggen med 
en rigg som föreslagits av det amerikanska konsultföretaget Woodward-Clyde Consultants (1983) 
som refereras av bland annat Arnold et al. (2011). Denna utrust ning är sannolikt inte optimal för 
ändamålet. I princip kan dock deponeringen ske med den rigg som används för borrning av depo-
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neringshålen. Denna måste då kompletteras med möjligheter till fjärr styrd hantering av kapslarna 
i strålskärmat utrymme i utrymmet ovanför deponerings hålet. Möjlig heter finns även att utveckla 
alternativ teknik där deponeringen sköts med vajerspel alternativt så kallad coiled tubing. I figur 2-11 
illustreras principerna för depone ringen med rigg respektive med coiled tubing.

Innan deponeringen av en kapselsträng fylls den del av deponeringshålet där kapseln ska placeras med 
deponeringsmud. Denna mud är tänkt att tjäna som buffert och ge en viss smörjeffekt under depone-
ringen. Muddens sammansättning är inte fastställd i detta skede. Arnold et al. (2011) föreslår en mud 
som består av bentonit och syntetisk olja. Innehållet av bentonit i en sådan mud måste anpassas så 
att det går att föra ner kapslarna genom mudden. Den får således inte vara alltför fast samtidigt som 
dess funktion som buffert och fyllning i deponeringszonen blir bättre vid högre bentonitinnehåll. 
Oavsett muddens sammansättning kommer buffertlagrets tjocklek mellan kapseln och hålväggen att 
endast vara i storleksordningen 5 centimeter.

Innan deponeringen görs även en hålinspektion för att säkerställa att hålet är rakt samt att foderröret 
är helt och utan förträngningar.

Vid deponeringen körs deponeringsfordonet fram och deponeringsbehållaren reses till vertikal position 
över hålet. Ett lock eller en sluss i deponeringsbehållarens övre ände öppnas och ett deponerings-
verktyg (monterat på t.ex. en borrsträng) ansluts till kapseln i behållaren. Därefter öppnas den nedre 
änden av behållaren och kapseln sänks ner till deponeringshålets mynning där den ansluts med en 
koppling till den föregående kapseln. Strängen av kapslar sänks ner till en position där den kan låsas 
hängande i hålet med ett gripverktyg. När 40 kapslar har kopplats ihop på detta sätt sänks hela strängen 
ned till sin slutposition i deponeringszonen mellan 3 och 5 kilometers djup. Den understa kapseln 
utrustas med en kalipersond för att säkerställa fri passage för kapslarna på deras väg genom hålet. 

När en kapselsträng är på plats frigörs deponeringsverktyget och dras ur hålet och en bridgeplugg 
monteras ovanför den översta kapseln och deponeringsmudden spolas ur den del av hålet som ligger 
ovanför pluggen. Därefter gjuts en 10 meter lång betongplugg ovanpå bridge pluggen och betongen 
får härda. Betongpluggen tjänar sedan som golv för nästa kapselsträng.

Figur 2‑11. Skiss av anläggning för deponering med borrigg (vänster) respektive med wire eller coiled 
tubing (höger).
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Ovanför den sista strängen sätts en bridgeplugg och gjuts en 100 meter lång betongplugg. När 
betong pluggen har härdat kapas det inre foderröret (406 mm i figur 2-8) ovanför betong pluggen 
och dras ur hålet. Därefter gjuts en betongplugg upp till överkanten av den cementerade delen av 
473 millimeters foderröret. När denna plugg har härdats kapas även 473 millimetersröret ovanför 
betongpluggen och dras ur hålet varvid borrhålssektionen mellan cirka 2900 och 1500 meters 
djup lämnas ofodrad. Hålet förseglas därefter genom växelvis applicering av betongpluggar, 
bentonitproppar, sandfilter och asfaltspluggar (Arnold et al. 2011, 2013).

Som ett alternativt material för återfyllnad av deponeringszonen har små granuler, hagel, av en 
blylegering föreslagits (Gibb et al. 2008, Arnold et al. 2011, Beswick et al. 2014). I förslaget anges 
att denna legering bringas att smälta genom den värme, resteffekt, som det deponerade bränslet 
avger. Smältpunkten anges till 185 oC. Det kan noteras att denna temperatur ligger långt över den i 
SKB:s arbete beräknade maximala temperaturen som kommer att uppstå i borrhålet (Marsic et al. 
2006, Marsic och Grundfelt 2013a). 

Lägesbestämning av kapseln är viktig både för styrningen av deponeringsförloppet i stort och för att 
kunna avgöra när man ska frigöra kapseln från gripverktyget. Ett normalt sätt att av göra om kapseln 
har nått avsedd position skulle kunna vara att mäta när lyftkraften i depone ringsan ord ningen minskar. 
En kapselsträng med 40 kapslar väger i storleksordningen 60 ton. Vid deponering med borriggen 
kommer dock borr strängens egenvikt at vara avsevärd. Den avlastning som fås på lyft maskineriet är 
således relativt liten i förhållande till borrsträngens egenvikt. Om man kör ner kapseln för långt finns 
det en risk att en stor del av borrsträngens egenvikt kommer att belasta kapseln, med följd att skador 
uppstår på denna.

Lägesbestämningen kompliceras ytterligare av att borrsträngen förlängs, dels på grund av den 
töjning som fås av egenvikten, dels på grund av att den värms upp av borrhålsvätskan som antar 
bergets tempe ratur. Detta problem blir större ju längre borrsträngen är och ju högre tem pera tur 
man har i borrhålet. Som exempel kan nämnas att i det 9 101 meter djupa KTB-hålet i södra 
Tyskland, korrigerades djupläget med 15 meter på grund av mekanisk töjning och med 28 meter 
på grund av temperaturhöjningen. Det bör då noteras att temperaturen på de aktuella djupen 
i svensk berggrund (ner till 4 000 meter) kan förväntas vara i storleksord ningen 60–80 oC, att 
jämföras med cirka 250 oC som rådde i botten på KTB-hålet. Detta innebär att den nöd vändiga 
temperaturkorrigeringen i ett svenskt borrhål med djupet 5 000 meter kan förvän tas vara betydligt 
mindre än det som uppstod i KTB-hålet, men ändå tillräckligt betydande för att behöva hanteras. 

Vid deponering med wire eller coiled tubing blir det förhållandevis enklare att bestämma kapselns 
läge. Töjningen på grund av egenvikten kan förväntas bli mindre, än vid deponering med borrigg, 
medan problemet med värmeutvidgning är likartat. Den last som kapseln riskerar att utsättas för, är 
bara den del av egenvikten hos wiren respektive tuben som motsvaras av de sista metrarna, eftersom 
resten av vikten förblir hängande i hissanord ningen. Vid båda deponeringsmetoderna kan man utnyttja 
loggning av foderrörs skarvar som referens för positionsmätningar, vilket avsevärt ökar precisionen.

Antalet kapslar för deponering skulle bli cirka 32 000 med den ovan beskrivna hål- och kap sel-
utformningen. För att drifttiden ska bli ungefär densamma som projekterats för KBS-3-meto den, 
det vill säga omkring 40 år, krävs då anläggningen klarar deponering av 800 kapslar per år eller 
cirka fyra kapslar per arbetsdag. I tabell 2-3 redovisas uppskattade tider för genomförande av 
de huvudsakliga arbetsmomenten vid borrning av deponeringshål respektive vid deponering och 
förslutning. För att nå en genomsnittlig deponeringstakt av 800 kapslar per år behöver deponering 
och förslutning pågå parallellt vid tre hål. För att säkerställa att det finns hål tillgängliga för att 
upprätthålla denna deponeringstakt behöver anläggande av 1,5 hål samti digt pågå samtidigt. 
Denna bedömning baseras på att ett pilothål borras för vart fjärde deponeringshål. Med hänsyn 
till eventuell hålkassation liksom att krav kan uppkomma på tätare pilothålsloggning bör anläggande 
av två hål pågå parallellt. Detta har illustrerats i figur 2-9.
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Tabell 2-3. Ungefärlig tidsåtgång för olika moment vid borrning av deponeringshål respektive 
deponering och förslutning.

Moment Tidsåtgång/hål

Borrning av pilothål med loggning och geovetenskaplig utvärdering     3 månader

Etablering och avetablering av borrigg     2 månader

Borrning och montering av foderrör     4 månader

Anläggande av deponeringshål     9 månader

Etablering och avetablering av deponeringsutrustning     1 månad

Loggning av hålets kondition   16 timmar

Ihopkoppling av kapslar (2 kapslar per dag och hål)   10 månader

Nedtransport av kapslar (borrsträngen tur och retur och 10 strängar/hål) 160 timmar

Förslutning av hål     6 månader

Deponering och förslutning av hål ~18 månader

2.2.4 Förslutning

Efter slutförd deponering ska deponeringshålen förslutas. Förslutningen ska uppfylla de dubbla 
syftena att erbjuda radiologiskt skydd genom att förhindra tillträde till det deponerade bränslet och 
att bidra till hydraulisk isolering av deponeringszonen. Arnold et al. (2011) före slår en förslutning 
som är indelad i en undre och en övre zon. Den undre zonen motsvarar den borrhålssektion mellan 
1 500 och cirka 2 900 meters djup där foderrören avlägsnats efter deponering medan den övre zonen 
utgörs av de övre 1 500 metrarna av hålet som även efter deponering är infodrat med cementerade 
foderrör. Utformningen av borrhålsförslutningen utgår från funktionskrav på permeabilitet, tätning 
mot borrhålsväggen i den undre zonen, materialets långtidsbeständighet samt förslutningens 
mekaniska styrka och kemiska stabilitet i aktuell miljö. Vidare specificeras att en del av de använda 
materialen bör kunna förses med agenser som retarderar icke-sorberande nuklider som 129I samt att 
förslutningen av redundans skäl ska bestå av flera pluggar och pluggmaterial.

I den undre zonen föreslås att en plugg av bentonit eller en bentonit-sandblandning installeras mellan 
två cement- eller betongpluggar som fungerar som mothåll mot bentoniten. För att reducera den 
kemiska växelverkan mellan betong och bentonit föreslås mellanliggande sand- eller bergkross lager. 
Förslutningen av den övre zonen föreslås vara cementbaserad. Som alternativ har det föreslagits smält-
ning och omkristallisation av en grus- eller sandfylld borrhålssektion tillsammans med det omgivande 
berget, ”bergsvetsning” (eng. rock welding) (Arnold et al. 2012, Beswick et al. 2014). Den uppvärm-
ning som skulle krävas för att smälta berget skulle då tillföras genom eluppvärmning. I ett förslag till 
forsknings-, utvecklings- och demonstrations program (Arnold et al. 2013) föreslås insatser både för att 
testa bentonit- och cementma terialens egenskaper och för att utveckla bergsvetsningsmetoden.

2.3 Sammanfattning
De två deponeringsmetoderna skiljer sig väsentligt åt när det gäller byggteknikens mognad. 

En KBS-3-anläggning kan uppföras i dag med känd bergbyggnadsteknik. Utgångspunkten är att alla 
steg i uppförandet av en KBS-3-anläggning kan kontrolleras och verifieras.

Teknik för uppförande av en anläggning för deponering i djupa borrhål med de för ändamålet 
önskade egenskaperna finns i princip. Det bedöms som möjligt att åstadkomma fem kilometer 
djupa deponeringshål med en maximal diameter på 0,445 meter även om detta ännu inte har 
demonstrerats i praktiken.

I en KBS-3-anläggning kan det använda bränslet deponeras på ett i alla avseenden kontrollerat och 
verifierbart sätt. Teknik för att åstadkomma en buffert av önskad kvalitet och för att placera kapsel 
i deponeringshålet på avsett sätt tas fram och utprovas under realistiska betingelser inom SKB:s 
program. En prototyp av den utrustning som avses användas för deponeringen har tagits fram.
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Teknik för deponeringen av kapslar med använt kärnbränsle på 3–5 kilometers djup har föreslagits men 
måste utvecklas till industriell tillämpning. Det får betraktas som uteslutet att man skulle kunna garan-
tera tätheten hos en deponerad kapsel eller precisera de hydrologiska och geokemiska förhållandena i 
deponeringszonens närhet. Dessa barriärer kommer därför inte att kunna tillskrivas någon inneslutande 
eller fördröjande funktion efter anläggningens förslutning.

En KBS-3-anläggning återfylls och försluts efter avslutad deponering. Metoder för att på ett helt 
kontrollerat sätt återfylla och försluta anläggningen utvecklas och utprovas under realistiska betingelser 
inom SKB:s program. De första testerna gjordes i Stripa. Omfattande tester och fullskaleförsök har 
senare genomförts bland annat i Äspölaboratoriet.

Djupa borrhål måste förslutas från markytan. Ett program för utveckling av teknik för detta har 
föreslagits av Sandia National Laboratories i USA. Även vid förslutningen är kvalitetskontroll från 
ytan svår. Detta identifieras även i programförslaget.
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3 Förutsättningar för val av förläggningsplats

I detta kapitel beskrivs vilka krav som behöver ställas på förläggningsplatsen för ett slutförvar enligt 
KBS-3-metoden respektive för ett slutförvar för deponering i djupa borrhål. Vidare beskrivs förutsätt-
ningarna för att man ska kunna säkerställa att förhållandena på en tänkt förläggningsplats uppfyller 
ställda krav. Beskrivningen begränsas till de rent tekniska och geovetenskap liga aspekterna, vilket 
bland annat innebär att infrastrukturfrågor såsom förut sättningar för transporter etc. utelämnats. Dessa 
aspekter bedöms inte vara av metod skiljande karaktär. Frågor kring acceptans och politisk förankring 
berörs inte heller.

3.1 Förläggningsplats för KBS-3-förvar
3.1.1 Bergets funktion

Ett KBS-3-förvar ska placeras i en långsiktigt stabil geologisk miljö av litet eko nomiskt intresse. 
Härigenom isoleras avfallet från människor och den ytnära miljön samt minskas risken för mänskligt 
intrång. Det betyder att förvaret inte påverkas i högre grad av vare sig samhälleliga för ändringar eller 
av direkta effekter av långsiktiga klimatförändringar på jordens yta. 

Det använda kärnbränslet omges i slutförvaret av flera tekniska och naturliga säkerhets barriärer 
vars primära funktion är att isolera bränslet. Om isoleringen skulle brytas är barriärernas sekundära 
säkerhetsfunktion att fördröja ett eventuellt utsläpp från förvaret. Barriärerna är passiva och består 
av naturligt förekommande material som är långsiktigt stabila i förvars miljön. Säkerhetsfunktionerna 
delas mellan kopparkapseln, bufferten, återfyll ningen i deponeringsorterna och den naturliga bar-
riären berget. Inneslutningen av de radio aktiva ämnena i en tät koppar kapsel är en viktig komponent. 
Kopparkapseln skyddas av den omgivande bufferten av kom pakterad bentonit, mot såväl mekanisk 
som kemisk påverkan. Skulle någon enstaka kapsel förlora sin täthet och tappa sin inneslutande 
funktion, fördröjer bufferten och berget transporten av radionuklider ut till män niskan och miljön, så 
att den radioaktiva avkling ningen hinner reducera mängderna av radionuklider till ofarliga nivåer.

Berget på förläggningsplatsen har fyra huvudsakliga skyddsfunktioner nämligen, att ge ke miskt 
gynnsamma förhållanden, att ge gynnsamma grundvattenströmnings- och nuklid transport för hållanden, 
att ge stabila mekaniska förhållanden samt att säkerställa gynnsamma termiska förhållanden (SKB 
2011). Dessa skyddsfunktioner ska upprätthållas under den tid som förvaret ska skydda omgiv ningen, 
det vill säga omkring 100 000 år. Var och en av dessa huvudfunktioner kan brytas ned i ett antal 
underfunktioner och kriterier (SKB 2011):

För att ge kemiskt gynnsamma förhållanden bör grundvattnet i berget bland annat:

•	 Vara	reducerande;	frånvaro	av	löst	syre	liksom	närvaro	av	snabbreagerande	reducerande	ämnen	
såsom tvåvärt järn och sulfid är goda indikatorer på reducerande miljö. 

•	 Ha	en	jonstyrka	som	är	tillräckligt	hög	för	att	undvika	frigörelse	av	kolloider	från	bentonit	bufferten	
och som underskrider de koncentrationer som inverkar negativt på bufferten och återfyllningen i 
tunnlarna;	katjonkoncentrationen	bör	överstiga	4	mM	vilket	innebär	att	marginalen	är	stor	mellan	
de salthalter som kan skada bufferten till dem som påträffas på det planerade förvarsdjupet på cirka 
500 meter. De koncentra tioner som kan skada återfyllningen anges till motsvarande >0,6 M (35 g/l) 
NaCl. För bufferten anges motsvarande värde till >1,7 M (100 g/l) NaCl.

•	 Ha	en	låg	koncentration	av	naturliga	kolloider	för	att	undvika	kolloidtransport	av	radionuklider;	
naturliga kolloider destabliseras när jonstyrkan i grundvattnet ökar. Det ovan givna kriteriet >4 mM 
är tillräckligt för att hålla kolloidkoncentrationen i grundvattnet låg.

•	 Ha	låga	halter	av	ämnen	som	kan	skada	kapsel	och	buffert.	För	bufferten	är	det	främst	ämnen	
som kalium, sulfid och järn som kan vara skadliga. Inga absoluta gränser går dock att ange. För 
kapseln är det främst sulfid som avses. Sulfid kan även bildas genom bakteriell reduktion av 
sulfat vilket kräver tillgång på näringsämnen som löst vätgas, metan och organiskt kol.

•	 Ha	ett	pH-värde	som	understiger	11	för	att	inte	bufferten	ska	ta	skada.
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För att ge gynnsamma transport- och grundvattenförhållanden bör berget bland annat ha ett högt 
flödesrelaterat transportmotstånd (F-faktor) längs de flödesvägar som leder till och från slut förvaret 
samt ett högt masstransportmotstånd från bufferten till det rörliga grundvattnet (låg ekvivalent 
flödeshastighet). Det är inte möjligt att ange några absoluta gränser för dessa egenskaper hos berget 
utan de måste utvärderas i en integrerad analys.

För att ge stabila mekaniska förhållanden för kapseln har kriterier för skjuvrörelser i sådana sprickor 
som korsar ett deponeringshål tagits fram i samband med analysen av kapselkonst ruktionen. De 
resulterande kriterierna är att förskjutningen skall underskrida 5 cm och skjuvhastigheten ska 
underskrida 1 m/s.

För att ge termiskt gynnsamma förhållanden behöver temperaturen i berget överstiga buffer tens 
fryspunkt,	det	vill	säga	−4	°C.	Den	analys	av	de	mekaniska	konsekvenserna	av	skjuvrörelser	som	
ligger bakom ovan angivna kriterier för stabila mekaniska förhållanden är utförd för materialegen-
skaper	som	gäller	ner	till	0	°C.	Om	således	temperaturen	måste	antas	falla	under	denna	temperatur	
bör detta tas med i konsekvensanalysen av sådana skjuvrörelser.

3.1.2 Förutsättningar för att uppfylla bergets funktion

Inom ramen för SKB:s program för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle har ett 
omfattande arbete med geologiska studier och platsundersökningar bedrivits under drygt 30 år. 
Undersökningarna bygger på en metodik som utvecklats fortlöpande sedan arbetet påbörjades. 
SKB har under denna tid byggt upp en stor erfarenhet av den teknik som behövs för att undersöka 
berget ner till de djup som är aktuella för ett slutförvar enligt KBS-3-meto den, det vill säga i de övre 
1 000 metrarna. Den teknik som har utvecklats medger i dags läget noggranna undersökningar från 
markytan, eftersom de använda metodernas tillförlitlighet är hög samt borrnings- och undersöknings-
kostnaderna möjliga att överblicka. De undersök ningar som SKB har genomfört har visat att det 
finns lämpliga be tingelser för slut förvaring enligt KBS-3-metoden på 400–700 meters djup på ett 
stort antal platser i den svenska kris tallina berg grun den.

De olika platsundersökningarna kompletteras av den forskning som bedrivs i Äspölabora toriet. Här 
genomförs även utveckling och demonstration av bland annat deponerings- och återfyllningsteknik 
i fullskaliga försök. Genom detta arbete verifieras att deponeringen och återfyllningen kan ske på ett 
sätt som är kontrollerbart i alla led.

Både SKB och myndigheterna (tidigare SKI och SSI, numera SSM) har oberoende av varand ra 
låtit arbetsgrupper bestående av internationella experter följa arbetet med platsundersök ningar och 
utvärderingar samt lämna synpunkter. SKB har vidare tidigt uttalat att det är vik tigt att de kommuner 
där undersök ningar genomförs, frivilligt låter SKB arbeta i kommu nen. Som ett led i arbetet med 
att uppnå detta har KBS-3-metoden presenterats i detalj. De två kommu nerna som varit föremål för 
platsun dersökningar inför lokaliseringen av ett slutförvar, Östhammar och Oskarshamn, har också 
deltagit aktivt i planerings arbetet.

Under platsundersöknings skedet har ett mycket stort antal hål borrats i huvudsak i de övre  
1 000 metrarna av berget i de båda undersökningsområdena vid Forsmark i Östhammars kommun 
och Simpevarp/Laxemar i Oskarshamns kommun. En mycket stor data bas med olika typer av 
undersöknings resultat har byggts upp. När slutför varet byggs kommer man att från under-
marksdelen kunna observera och karakterisera berget i detalj. Det kommer att gå att karakterisera 
berget vid varje depone ringshål mycket väl. Därmed kommer varje kapsel att omges av berg med väl 
kända egen skaper och positioner som inte uppfyller specifikationerna kommer att kunna undvikas.

Våren 2011 lämnade SKB in ansökningar till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhets-
myndigheten om tillstånd enligt Miljöbalken respektive Kärntekniklagen att få uppföra ett slutförvar 
enligt KBS-3-metoden vid Forsmark i Östhammars kommun och en anläggning för inkapsling av 
bränslet i anslutning till Clab i Oskars hamns kommun.
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3.2 Förläggningsplats för djupa borrhål
3.2.1 Bergets funktion

Den primära säkerhetsfunktionen för ett slutförvar för deponering i djupa borrhål är den fördröjning 
av radionuklider som fås genom att grundvattnet på dessa djup antas vara huvudsakligen stagnant, 
främst beroende på att ett högt saltinnehåll ger en densitetsskiktning av grundvattnet men även på 
grund av låg genomsläpplighet (permeabilitet) för grundvattnet. På grund av de aggressiva kemiska 
förhållandena (hög salthalt, högt tryck och hög tempera tur) och på grund av att det inte går att kontrol-
lera eller verifiera de tekniska barriärernas täthet efter genomförd deponering av det använda bränslet, 
kan man inte långsiktigt tillgodoräkna sig någon inneslutningseffekt av de tekniska barriärerna. 

De förhållanden i berget som är gynnsamma vid slutförvaring i djupa borrhål skulle kunna 
sammanfattas under samma rubriker som för ett KBS-3-förvar, det vill säga kemiskt gynn samma 
förhållanden, gynnsamma transport- och grundvattenförhållanden, stabila mekaniska förhållanden 
och termiskt gynnsamma förhållanden. På grund av skillnader i anläggningsut förande, förlägg-
ningsdjup och deponeringsförfarande kommer de gynnsamma förhållandena dock inte att vara 
identiska. Nedan beskrivs de viktigaste kraven på berget vid slutförvaring i djupa borrhål. 

Berget bör vara fritt från vattenförande sprickzoner som kan skapa transport vägar till ovan förliggande 
berg om de stagnanta grundvattenförhållandena skulle ändras. Detta skulle kunna ske genom att 
slutförvaret introducerar nya drivande krafter för grundvattnet (t.ex. förändrad vattenkemi, termisk 
konvektion, eller gasutveckling på grund av korroderande stål). Det är viktigt att depone ringshålen är 
raka och runda för att säkerställa att kapslarna kan deponeras på avsett sätt. 

Detta resulterar i (åtminstone) följande kvalitativa krav på det berg där förvaret ska lokaliseras 
(kvantitativa krav kan i dagsläget inte preciseras):

•	 Ett	tillräckligt	stort	sammanhängande	område	med	hög	salthalt	i	det	djupa	grund	vattnet.	

•	 Tillräcklig	marginal	mot	påverkan	från	förväntade	förändringar	i	grundvattenflöden	vid	nedisning.

•	 Liten	förekomst	av	konduktiva	sprickzoner	där	grundvatten	kan	röra	sig	från	förvars	delen	 
till biosfären. 

•	 Någorlunda	isotropa	spänningsförhållanden,	det	vill	säga	likartade	spänningar	i	olika	
riktningar. Vid stora spänningsskillnader mellan olika riktningar (anisotropi) riskerar borrhålet 
att deformeras med bergutfall som möjlig följd. 

För att kunna komplettera denna lista med grundläggande krav på berget måste man skapa en bättre 
kunskapsbas vad gäller förhållandena på stora djup och bland annat bygga upp en konceptuell 
modell för dessa djup. Detta är i sig självt ett forskningsprogram som kräver avsevärda resurser. 
Tsang och Niemi (2013) redovisar baserat på en workshop vid Uppsala universitet (Tsang et al. 
2012) att hydrogeologin i de djupare (under 1 km djup) delarna av berget fortfarande är ett öppet 
forskningsområde och listar ett antal frågeställningar relaterade till bergets permeabilitetsstruktur, 
drivande krafter för grundvattenrörelser, kopplade processer (bergmekanik – flöde, grundvattenkemi 
– flöde, seismik – flöde) som behöver klarläggas för att man ska förstå den djupa hydrogeologin. 
Författarna påpekar vidare flera svårigheter att applicera dagens undersökningsmetoder för att 
försöka klarlägga de listade frågeställningarna. En slutsats i artikeln är att även undersökningsmeto-
derna är ett öppet forskningsfält när det gäller det djupa grundvattensystemet.
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3.2.2 Förutsättningar för att uppfylla bergets funktion

Kunskapsläget beträffande förhållan dena på flera kilometers djup i kristallin berggrund har samman-
ställts av SKB vid flera tillfällen (Juhlin och Sandstedt 1989, Juhlin et al. 1998, Smellie 2004, Marsic 
och Grundfelt 2013b) baserat på resultaten från djupa borrhål i olika delar av världen. Kunskapen om 
de geologiska, geo termiska, hydro geologiska, geomekaniska och geokemiska förhållandena på stora 
djup i kristallint berg baseras i huvudsak på information från följande djupa borrhål:

•	 Kolahalvön	–	Djupborrhålet	SG-3	(12	262	meter).

•	 Ukraina	–	Krivoy	Rog	(5	000	meter).

•	 Tyskland	–	Tyska	kontinentala	djupborrprogrammet	KTB	(pilothål	4	000	meter	och	huvudhål	
9 101 meter).

•	 Sverige	–	Provborrningar	för	djupgas	vid	Gravberg	(6	957	meter)	och	Stenberg	(7	000	meter)	
i Dalarna.

•	 SKB:s	Fud-program,	borrhål	KLX02	i	Laxemar	(1	700	meter).

•	 Finland	–	Outokumpu	deep	drilling	project	(2	516	meter).

Det kan noteras att av dessa hål är endast hålet på Kolahalvhön (SG-3), hålen i djupgas pro jektet 
i	Dalarna,	Laxemarhålet	(KLX02)	och	hålet	i	Outokumpu	belägna	inom	den	fenno	skandiska	urbergs-
sköl den. Ett svenskt vetenskapligt prog ram för djup borrning, Swedish Deep Drilling Programme 
(SDDP) initierades 2007. Vetenskapsrådet beviljade 2009 anslag för införskaffandet av en borrigg 
med kapacitet att borra ner till 2,5 km. Riggen levererades 2012 och ett första borrhål har påbörjats 
med syftet att studera processer i samband med bergskedjebildningar. Inga resultat som kan bidra till 
att öka kunskaps basen för deponering i djupa borrhål föreligger dock ännu.

En bild av hur några av de relevanta egenskaperna förväntas variera med djupet i berggrunden 
redo vi sas i figur 3-1. En generell modell för grundvattencirkulation och salthaltens variation har 
föreslagits av Juhlin et al. (1998), se figur 3-2. Modellen visar att det djupa grundvattnet har en 
högre salthalt än mer ytnära grundvatten. I områden med flack topografi förefaller gränsen mellan 
söt- och saltvatten ligga på ungefär 1 000 meters djup medan sötvattnet förefaller tränga djupare i 
områden med mer utpräglad topografisk relief. Som indikeras i figuren finns det även indikationer 
på att salthalten förändras mer successivt i en övergångszon och att det inom saltvattenområdet 
förekommer stråk av sötare vatten (SKB 2008, Ahonen et al. 2011).

Figur 3‑1. Relevanta egenskapers generella variation med djupet i svensk berggrund.
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År 2000 presenterade SKB innehåll och omfattning av det Fud-program (SKB 2000) som skulle 
behöva genomföras för att möjliggöra en jämförelse av konceptet djupa borrhål med KBS-3-metoden 
på likartade grunder. Kostnaden för ett sådant program beräknades då till 4,2 miljar der kronor 
varav cirka två tredjedelar bedömdes vara kopplade till geovetenskapliga undersökningar. I dessa 
under sök ningar ingick inte platsundersökningar med syftet att finna en förläggningsplats. I rapporten 
konstateras att karakterisering av berget på stora djup kräver metodutveckling. På dessa stora 
djup måste karakteriseringen av sprickig heten ske i vertikala hål. Detta medför svårigheter att 
observera vertikala eller nära vertikala sprickor. Karakteri seringen av sprick fördelningen är 
viktig såväl för analysen av potentiell radionuklidtransport som för bedöm ning av risken för 
deformation av borrhålen. Det noteras att bergmekanisk karakterisering av berg på stora djup har 
utvecklats för sedimentära bergarter inom oljein dustrin, men att metoder saknas för kristallint 
berg. Det är även osäkert hur de höga bergspänningarna kan påverka andra typer av mätningar på 
stora djup.

Tsang och Niemi (2013) konstaterar också att förhållandena på stora djup gör mätningar osäkra och 
tidskrävande. Författarna konstaterar bland annat att de höga bergspänningarna på stora djup sannolikt 
skapar stora skador på berget runt ett borrhål som man måste ta hänsyn till vid utvärderingen av 
mätdata. De höga spänningarna innebär även att bergprover som tas upp till ytan kommer att vara 
avlastade från dessa spänningar och därmed begränsat representativa för förhållandena in situ. Även 
användningen av borrmud vid borrningen kommer att påverka förhållandena och försvåra tolkningen 
av mätningar. Författarna drar slutsatsen att det kan ta månader eller till och med år att återställa 
förhållandena från den störning som borrningen i sig åstadkommer. 

Det stora djup som skulle vara aktuellt vid deponering i djupa borrhål innebär att platskarak teriseringen 
av praktiska skäl sannolikt måste begränsas till ett fåtal undersökningshål kombi nerat med geofysiska 
mätningar. Den information som man på detta sätt skulle kunna få om den berg volym som behövs för 
slutförvaring är begränsad. Man måste därför räkna med att undersökningar i själva deponeringshålen 
kommer att utgöra en väsentlig del av informations mängden om förläggningsplatsen. Sannolikt 
kommer sådana undersökningar av praktiska och ekonomiska skäl att ske i ett pilothål med mindre 
diameter än deponeringshålet.

Figur 3‑2. Vattencirkulation och variationer i salthalt längs en profil från norra Dalarna till östra 
Småland. Mörkare blå färg indikerar högre salthalt. Modifierad från Juhlin et al. (1998).
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Eftersom säkerheten vid deponering i djupa borrhål är mycket starkt beroende av förekomsten av 
stagnant salt grundvatten, måste förekomsten av sådant vatten kunna påvisas med stor säkerhet. 
Om man då finner till exempel att salt hal ten i ett depone ringshål är för låg, så kan detta potentiellt 
diskvalificera en stor del av för lägg ningsplatsen. Man måste dess utom kunna visa att grundvat-
tensituationen förblir stagnant även efter påverkan från till exempel nedis ningar och jordbäv ningar 
eller från drivkrafter som introduceras av själva förvaret. Eftersom möjlig heterna till heltäckande 
undersök ningar är begränsade, kommer det att finnas väsentliga kvarvarande osäkerheter när 
det gäller karak teriseringen av grundvattensystemet, även sedan ett platsun der sök nings program 
genomförts. Det finns i dag inga möjligheter att med erfor derlig säkerhet prognostisera påverkan på 
det stagnanta salta grundvattnet, på grund av till exempel nedisningar eller jordbäv ningar.

Det bör understrykas att säkerheten vid deponering i djupa borrhål baseras på andra geolo giska 
förhållanden än vad som gäller vid ett KBS-3-förvar. Detta innebär att informationen från de 
nu genomförda platsundersökningarna är helt otill räcklig för att bedöma om ett slut förvar för 
deponering i djupa borrhål skulle kunna anläggas på de undersökta platserna. 

3.3 Sammanfattning
I ett KBS-3-förvar är berggrundens funktion att ge ett gott skydd för närzons barriärerna genom 
gynnsamma kemiska, hydrogeologiska, mekaniska och termiska förhållanden samt att bidra till 
fördröjning av eventuellt frigjord radioaktivitet genom att ge goda nuklidtransport förhållanden. 
Under mer än 30 års forskning har SKB visat att sådana förhållanden råder på 400–700 meters 
djup på ett stort antal platser. Den undersökningsteknik som har utvecklats inom forsknings-
programmet medger noggranna undersökningar från markytan till överblick bara kostnader. När 
ett slutförvar sedan byggs kommer man att kunna komplettera dessa resultat med detaljerade 
undersökningar från undermarksdelen.

Vid deponering i djupa borrhål utgör fördröjningen i berget slutförvarets huvudsakliga skyddsfunktion 
som upprätthålls genom en densitetsskiktning på grund av förekomsten av salt grundvatten på stora 
djup och låg genomsläpplighet. De allmänna kraven på berget på förläggningsplatsen blir då att det 
ska finnas ett tillräckligt stort område med salt grundvatten, att djupet ska vara sådant att ändringar 
i grundvattenflöden i samband med nedisningar inte påverkar slutförvaret och att frekvensen av 
konduktiva sprickzoner ska vara låg. För att underlätta byggandet bör även någorlunda isotropa 
spänningsförhållanden råda. Även om tillgängliga data tyder på att den djupa bergrunden skulle kunna 
tillhandahålla gynnsamma förhållanden för deponering i djupa borrhål så behöver man skapa en bättre 
underbyggd bild av hur dessa förhållanden uppstår och vilka hot mot dem som kan föreligga. De 
under sökningar som behöver göras för att ge svar på dessa frågor måste göras i flera kilometer djupa 
borrhål. Detta kräver utveckling av tillförlitliga undersökningsmetoder. Det är idag inte möjligt att 
överblicka kostnaderna för sådana undersökningar.
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4 Kärnteknisk säkerhet vid hantering

4.1 Inledning
Ett slutförvar för använt kärnbränsle är en kärnteknisk anläggning. På sådana ställs särskilda 
säkerhetskrav som syftar till att skydda människor (anställda, kringboende och besökande) och 
naturen från skadliga effekter av joniserande strålning (SSMFS 2008:1). Regler finns dessutom 
för kärntek niska anläggningars fysiska skydd (SSMFS 2008:12) samt för kärnäm neskontroll 
(SSMFS 2008:3). För kärntekniska anläggningar ska säkerhetsredovis ningar upprättas i samband 
med att tillstånd söks för uppförande, drift och avslutande av drift. Vidare ska tillståndsin-
nehavare med högst tio års mellanrum redovisa en återkommande helhetsbe dömning av anlägg-
ningens säkerhet (SSMFS 2008:1 4 kap. 4 §). I denna bedömning ska redovisas på vilket sätt 
anlägg ningen vid bedömningstillfället uppfyller gällande säkerhets krav och om förutsättningar 
finns för säker drift fram till nästa bedöm ningstillfälle, med hänsyn tagen till den utveckling som 
skett inom vetenskap och teknik.

För normal drift gäller att anläggningen ska leva upp till de krav som ställs i olika lagar, för ord ningar 
och föreskrifter. Anläggningen förväntas även leva upp till sådana krav som ställs av andra intressenter 
inklusive berörd allmänhet. Även om kravbilden är komplex så finns det i dag god erfarenhet och 
kunskap om hur den ska kunna uppfyllas. Utgångspunkterna för kraven kan för båda förvarskoncepten 
sammanfattas i följande punkter:

•	 Krav	utgående	från	kärntekniklagen	och	strålskyddslagen	med	tillhörande	förord	ningar	och	
föreskrifter.

•	 Krav	utgående	från	annan	lagstiftning,	främst	miljöbalken	och	arbetsmiljölagen.

•	 Krav	utgående	från	internationella	överenskommelser.

•	 Krav	på	utrustning	av	betydelse	för	säkerheten,	till	exempel	utrustning	för	aktivitets	mätning,	
ventilationsutrustning och hanteringsmaskiner för kapslarna.

•	 Funktions-	och	redundanskrav.

•	 Kvalitetskrav	på	utrustning	av	betydelse	för	driftsäkerheten.

•	 Övriga	säkerhetskrav	såsom	för	brandsäkerhet,	kriticitet,	skydd	mot	yttre	händelser	samt	krav	på	
fysiskt skydd och kärnämneskontroll.

Ett grundläggande krav för en slutförvarsanläggning är att anläggningen är så konstruerad att skador 
på kapseln som leder till läckage av radioaktiva ämnen inte kan uppstå. Vidare ska åtgärder vidtas 
för att begränsa stråldoser till personal. Detta kan ske genom att undvika onödig hantering av kapseln 
och att arbetsmoment sker fjärrstyrt och i strålskärmade utrymmen.

I detta kapitel diskuteras säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle i ett KBS-3-förvar respek-
tive vid deponering i djupa borrhål. Fysiskt skydd och kärnämneskontroll diskuteras i kapitel 6.

4.2 KBS-3
Under hanteringen i slutförvaret är det använda bränslet inneslutet i täta kapslar som har avsynats 
så att de inte har någon ytbeläggning av radioaktiva ämnen. Man ska därför inte behöva riskera 
någon luftburen radioaktivitet i de lokaler där kapslarna hanteras. Under en stor del av hanteringen 
är kapslarna dessutom inneslutna i transportbehållare, som med god marginal uppfyller de krav på 
strålskärmning som krävs för transport på allmän väg. Det är endast vid de tillfällen som kapslarna 
tas ut ur transportbehållarna som högre stråldoser kan uppstå i omgivande utrymmen. Vid dessa 
tillfällen sker därför hanteringen i särskilt utformad strål skärmande utrustning som är fjärrstyrd.
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Genom att ingen luftburen aktivitet som har sitt ursprung i det använda bränslet kommer att före-
ligga, kommer heller inga utsläpp av sådan aktivitet att ske till omgivningen under driftskedet. Vissa 
utsläpp av radon förutses dock. Radonet har sitt ursprung i bergets naturliga innehåll av uran. Genom 
de undersökningar som kommer att företas före och under uppföran det av slutförvaret kommer 
information om aktuella radonhalter att erhållas. Dessa kommer att utgöra dimensioneringsunderlag 
för ventilationsanläggningen så att en säker arbetsmiljö kan garanteras i anläggningen. Radonet ger 
inte upphov till någon dosbelastning utanför anläggningen.

I samband med hanteringen förutses vissa områden bli klassade som så kallat kontrollerat område, 
vilket innebär att tillträdet begränsas. För en god kontroll över verksamheten och stråldoserna till 
personalen utgör följande anläggningsdelar kontrollerat område:

•	 Terminalbyggnaden	i	ovanmarksdelen,	som	utgör	uppställningsplats	för	transportbehållare.

•	 Omlastningshallen	i	undermarksdelen,	då	omlastning	pågår.

•	 Deponeringsorter	då	deponering	pågår.	När	alla	kapslar	i	en	ort	deponerats	och	depo	neringshålens	
övre del fyllts med bentonitblock förutses orterna kunna återgå till icke kontrollerat område.

Utrymmena kommer att tilldelas en strålningsklass som beror av den stålningsnivå som förväntas.

I ansökningarna om tillstånd att uppföra ett slutförvar ingår en säkerhetsanalys för driftskedet 
(SKBdoc 1091141). Denna har genomförts i flera steg varav det första steget är en inventering av 
tänkbara förväntade händelser (störningar) och ej förväntade och osannolika händelser (missöden). 
Händelserna har därefter inordnats i händelseklasser som definierats efter frekvensintervall. För 
händelser som identifierats i det första steget utreds till vilken eller vilka av konsekvensområdena, 
radiologisk olycka med utsläpp, barriärpåverkan (möjlig påverkan på säkerheten i ett långtidsper-
spektiv) eller radiologisk olycka som leder till förhöjd persondos, händelsen kan hänföras. För 
varje händelseklass definieras vilken tillåten konsekvens (acceptanskriterium) den ska värderas 
mot. Syftet med indelning av händelser till frekvensbaserade händelseklasser med sina acceptabla 
konsekvenser är att uppnå en balanserad riskprofil för anläggningen. Frekventa händelser tillåts ge 
begränsade konsekvenser medan osannolika händelser kan tillåtas ge större konsekvenser. 

De händelsegrupper som studeras är följande:

•	 Lyft-	och	förflyttningshändelser

•	 Inre	händelser

•	 Yttre	händelser

•	 Kriticitet.

Med lyft- och förflyttningshändelser för kapseln avses händelser som leder till mekanisk påverkan på 
kapseln, till exempel tappad kapsel vid omlastning (lyft) och tappad transportbehållare från transport-
fordon. Inom gruppen lyft och förflyttningshändelser ingår även händelser som kan påverka barriärerna.

Inre händelser är händelser som har sitt ursprung inom anläggningen och som kan medföra påverkan 
på kapseln, barriärer eller medföra radiologisk olycka som leder till förhöjd persondos. Exempel på 
inre händelser är brand, översvämning och ventilationsfel. 

Yttre händelser representerar händelser som har sitt ursprung utanför anläggningen. Exempel på 
händelser är vind- och snölaster, extrema havsvattennivåer och jordbävning.

Kriticitet – Kriticitetssäkerhet. Här avses händelser som kan leda till kriticitet i kapseln och som 
därmed kan leda till radiologiska olyckor.

I kriticitetssäkerhetsanalysen (SKBdoc 1193244) är utgångspunkten att de fyllda kapslarna ska ha 
en effektiv neutronmultiplikationsfaktor, keff, som är mindre än 0,95 även om kapslarna vattenfylls. 
Detta kriterium uppfylls inte om kapslarna fylls med obestrålat bränsle. Om däremot inteckning 
tas i bränsleelementens utbränning uppfylls kriteriet för huvuddelen av bränsleelementen. Sådana 
element som inte uppfyller kriteriet kan lagras i kapslar med färre bränsleelement alternativt 
sammanföras med element med lägre anrikning eller högre utbränning.
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4.3 Djupa borrhål
Vid analysen av den kärntekniska säkerheten under driften av en anläggning för deponering av 
använt kärnbränsle i djupa borrhål är följande frågeställningar av särskild vikt:

•	 Säkerhet	mot	direktstrålning.

•	 Kriticitetssäkerhet.

•	 Brandsäkerhet.

•	 Säkerhet	mot	aktivitetsläckage	vid	hantering.

•	 Säkerhet	mot	skador	på	kapseln	vid	deponering.

•	 Åtgärder	vid	eventuella	skador.

Kraven på strålskärmning vid hanteringen är likartade som i ett KBS-3-förvar trots att mäng den 
bränsle per kapsel är mindre. Detta innebär bland annat att det vid deponeringsan läggningen måste 
finnas en anläggning där anländande kapslar med använt kärnbränsle kan tas emot och förberedas 
för deponering. Denna hantering måste ske fjärrstyrt i strålskärmade utrymmen. När kapseln 
lämnar denna mottagnings- och hanteringsanläggning ska den befinna sig i en lämplig strålskärmad 
transportbehållare för transport till ett deponeringshål. 

Vid deponerings hålet måste det finnas möjlighet att ta ut kapseln ur transport behållaren, koppla 
ihop den med deponeringsutrustning och eventuellt med andra kapslar till den kapselsträng som 
sedan ska föras ned i hålet. Hela denna hantering måste ske fjärrstyrt i ett strålskärmat utrymme. 
Utrustningen för att deponera kapseln i hålet måste komma åt kapseln uppifrån med någon form av 
hissmaskineri. Detta är en faktor som man måste ta hänsyn till vid utformningen av strålskärmnings-
åtgärder och deponeringsrutiner. 

Kriticitetsrisken i samband med hantering har inte utretts för de kapslar som antagits komma till 
användning vid depo nering i djupa borrhål. Frågeställningarna är desamma som för kapslarna i ett 
KBS-3-förvar med de skillnaderna att kapselmaterialet är annorlunda och mängden använt bränsle 
per kapsel är mindre. Den mindre bränslemängden medför sannolikt att reaktiviteten blir lägre än för 
KBS-3-kapseln. 

Risker för brand och aktivitetsfrigörelse på grund av hanteringsmissöden i ovanmarksdelen kan 
hanteras på samma sätt som i ett KBS-3-förvar. 

I samband med att kapseln sänks ner i borrhålet kan flera typer av missöden ge upphov till skador 
på kapseln så att radioaktiva ämnen frigörs. Nedan beskrivs vad som skulle kunna bli följden om en 
kapsel tappas under nedsänkning respektive om den fastnar.

Om kapseln tappas under nedsänkningen blir fallhöjden mycket hög. Fallet dämpas dock av den 
vätska som står i borrhålet. Gränssättande för den hastighet som kapseln får blir en kom bination av 
densitetsskillnaden mellan kapsel och borrhålsvätska samt strömnings motståndet när kapseln under 
sin nedfärd tränger undan borrhålsvätskan. 

Om kapseln faller med tillräckligt hög hastighet skulle den kunna skadas i sådan omfattning att 
radioaktiva ämnen frigörs. En skadad kapsel kan leda till kontaminering av borrhåls vätskan och om 
depone ringen fortsätter i samma hål, kan även depone rings utrustningen bli konta minerad. Beswick 
et al. (2014) har preliminärt upp skattat den maximala fallhastigheten för en kapsel i borrhålet till 
mellan 0,5 och 2 meter per sekund beroende på kapselns vikt vid ett förhållande mellan kapselns 
ytterdiameter och foderrörets innerdiameter på 0,85. I den anläggningsutformning som beskrivs i 
avsnitt 2.2.1 är detta förhållande nästan 0,9 medan kapselsträngen är tyngre än den enskilda kapsel 
som författarna har räknat med. Dessa skill nader tillsammans med det faktum att sammansättningen 
av borrhålsvätskan, och därmed dess hydrodynamiska egenskaper, inte är definierad gör att man inte 
kan förutsäga fallhastigheten med någon större precision. Om en anläggning för deponering i djupa 
borrhål skulle planeras skulle givetvis denna typ av analys behöva genomföras liksom en analys av 
de eventuella kapselskador som skulle kunna uppstå vid en sådan olycka.
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Om en kapsel skulle fastna i samband med nedsänkningen i hålet kan den skadas. Skadan kan uppstå 
antingen i samband med att den fastnar och utsätts för tyngden av borrsträngen eller i samband med att 
man för söker få loss den. I båda fallen kan skadan leda till att deponerings verktyget och borrhåls väts kan 
kontamineras. Om man inte får loss kapseln kan man behöva försluta och överge depone ringshålet, som 
då kommer att innehålla en skadad kapsel som kan sitta fast på en nivå med strömmande grundvatten. 
Om så skulle ske lär det vara svårt att på ett effektivt sätt omge kapseln med buffertmaterial som dämpar 
eller eliminerar aktivitets läckaget. Detta scenario hanteras i analysen av den långsiktiga säkerheten, se 
avsnitt 5.3.

Som en följd av risken för hanteringsmissöden, kommer det att behövas en beredskap för att ta 
hand om och rengöra kontaminerade redskap. Det kan även uppstå situationer där stora mängder 
kontaminerad borrhålsvätska behöver tas omhand. Denna kan behöva samlas upp i strålskärmade 
tankar för vidare hantering (Grundfelt 2013).

Det måste betraktas som mycket svårt att med mätningar eller på andra sätt avgöra om det finns 
skadade kapslar i deponeringshålet. En otäthet kan initialt vara mycket liten och därför inte 
mätbar i den strålningsbakgrund som är normal i berget eller som kommer från andra deponerade 
kapslar. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om säkerhet i kärntekniska anläggningar 
(SSMFS 2008:1) ska en anläggning utan dröjsmål kunna bringas i säkert läge om den visar sig 
fungera på ett oväntat sätt eller då det är svårt att avgöra hur allvarlig en brist i en barriär är. 
Detta torde mot bakgrund av det ovan sagda var mycket svårt att åstadkomma vid deponering i 
djupa borrhål.

4.4 Sammanfattning
Ett slutförvar för använt kärnbränsle är en kärnteknisk anläggning. En sådan anläggning måste 
utformas så att den uppfyller de regler för utformning och drift av kärntekniska anläggningar 
som framgår av lagar, förordningar och föreskrifter. En ansökan om tillstånd för att uppföra en 
slutförvarsanläggning ska bland annat omfatta en redogörelse för hur säker heten för personal och 
kringboende ska upprätthållas i anläggningen. En sådan redogörelse för KBS-3-systemet ingår i den 
ansökan som SKB lämnade in 2011. Konceptet djupa borrhål har inte nått det utvecklingsstadium 
där en sådan analys kan genomföras och i litteraturen finns ingen redovisning i dessa frågor.
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5 Långsiktig säkerhet

5.1 Inledning
I detta kapitel jämförs hur kraven på långsiktig säkerhet vid slutförvaring av använt kärn bränsle upp-
fylls enligt KBS-3-metoden och enligt konceptet djupa borrhål. Framställningen om KBS-3-metoden 
bygger på den analys av den långsiktiga säkerheten som SKB har redovisat i SR-Site (SKB 2011). 
SR-Site redovisar en värdering av den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar beläget i Forsmark 
och ingår i den ansökan om tillstånd att uppföra ett slutförvar enligt KBS-3-metoden i Forsmak 
som SKB lämnade in 2011. Någon ingående analys av den långsiktiga säkerheten existerar inte och 
är inte planerad, när det gäller konceptet djupa borrhål. Ur de rapporter som publicerats under årens 
lopp kring detta koncept är det emellertid möjligt att på en övergri pande nivå få en bild av den 
långsiktiga säkerheten.

I SR-Site beskrivs och analyseras de risker som kan uppkom ma vid en tänkbar framtida utveckling 
av förvarssystemet, en så kallad referensutveckling. Denna har i sin tur lagts till grund för val av 
ett antal scenarier, vilka också har analyserats utifrån risksynpunkt. Dessa analyser sammanfattas 
i avsnitt 5.2. Avsnitt 5.3 innehåller en ansats till en motsvarande framställning för konceptet djupa 
borrhål så långt detta är möjligt. 

Huvudsyftet med en analys av den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar är, att undersöka om 
slutförvaret kan betraktas som radiologiskt säkert i ett långt tidsperspektiv. Detta görs genom att 
man först analyserar om det finns några tänkbara sätt på vilka utsläpp av radio nuklider kan ske från 
slut förvaret och sedan beräknar de radiologiska konsekvenserna av dessa utsläpp. Därefter jäm förs 
konsekvenserna med det säkerhetskriterium som har satts av säkerhetsmyndigheten.

Utformningen av och innehållet i en säkerhetsanalys samt de kriterier som ska användas för 
att bedöma slutförvarets säkerhet anges i föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten. De 
specifika reglerna för den långsiktiga säkerheten för slutförvar för använt kärnbränsle åter finns 
i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd av människors hälsa och 
miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall, SSMFS 2008:37, 
samt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet vid slutförvaring av 
kärnämne och kärnavfall, SSMFS 2008:21. I den första av dessa föreskrifter anges bland annat 
att den årliga risken för skadeverkningar inte får överstiga 10–6 för en representativ individ samt 
anvis ningar om vilken detaljeringsgrad som erfordras i en säkerhetsanalys för olika tidsintervall. 
I SSMFS 2008: 21 ges anvisningar om hur olika scenarier ska hanteras liksom hur modellers 
tillämp barhet ska demonstreras och osäkerheter hanteras i säkerhetsanalyser.

Förvarssystemets framtida tillstånd beror på:

•	 Initialtillståndet,	som	avser	de	sista	kontrollerbara	och	dokumenterbara	egenskaperna	i	
produktions linjen för respektive barriär/anläggningsdel i förvaret.

•	 Interna	processer	som	under	tidens	lopp	äger	rum	i	systemet.

•	 Yttre	påverkan	på	systemet.

Med interna processer avses termiska, hydrauliska, mekaniska och kemiska processer som äger 
rum i förvarssystemet, till exempel sönderfallet av radioaktivt material som ger en uppvärmning av 
bränslet, de tekniska barriärerna och det omgivande berget. Andra exempel på interna processer är 
grundvattenrörelser och kemiska processer som påverkar de tekniska barriärerna och grundvattnets 
sammansättning. Den yttre påverkan omfattar sådana processer som klimat förändringar, landhöjning 
och mänskliga ingrepp.

Varken initialtillståndet, de interna processerna eller den yttre påverkan kan beskrivas exakt. 
Beskrivningarna kommer därför att vara behäftade med vissa osäkerheter. Hanteringen av osäker-
heter är därför viktig i en säkerhetsanalys.
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5.2 KBS-3
5.2.1 Säkerhetsprinciper och barriärfunktioner

Säkerhetsfilosofin bakom KBS-3-metoden bygger i sina huvuddrag på följande principer (SKB 2011):

•	 Genom	att	placera	slutförvaret	i	en	långsiktigt	stabil	geologisk	miljö,	isole	ras	avfallet	från	
människor och den ytnära miljön. Det betyder att förvaret inte påverkas i nämnvärd grad av vare 
sig samhälleliga förändringar eller av effekter av långsiktig klimatförändring på jordens yta.

•	 Genom	att	placera	slutförvaret	på	en	plats	där	förvarsberget	kan	antas	ha	litet	ekonomiskt	intresse	
för framtida generationer, minskar risken för mänskligt intrång.

•	 Det	använda	kärnbränslet	omges	av	flera	tekniska	och	naturliga	skyddsbarriärer.

•	 Barriärernas	primära	säkerhetsfunktion	är	att	isolera	bränslet	i	en	kapsel.

•	 Om	isoleringen	skulle	brytas	är	barriärernas	sekundära	säkerhetsfunktion	att	fördröja	ett	eventu-
ellt utsläpp från förvaret.

•	 Tekniska	barriärer	består	av	naturligt	förekommande	material	som	är	långsiktigt	stabila	i	förvars-
miljön. 

•	 Förvaret	ska	utformas	och	byggas	så	att	temperaturer	som	kan	ha	skadlig	effekt	på	barriärernas	
långsiktiga egenskaper undviks.

•	 Förvaret	ska	vara	utformat	och	byggt	så	att	strålningsinducerade	processer	som	kan	ha	en	
signifikant negativ påverkan på de tekniska barriärerna undviks.

•	 Barriärerna	är	passiva,	det	vill	säga	de	fungerar	utan	mänskliga	ingrepp	och	utan	aktiv	tillförsel	
av material eller energi.

Dessa principer har lett fram till en definition av så kallade säkerhetsfunktioner för indivi duella bar-
riärer med tillhörande säkerhetsfunktionsindikatorer och kriterier för dessa. Säkerhetsfunktionerna, 
indikatorerna och kriterierna sammanfattas i figur 5-1 för funktioner som påverkar inneslutningen av 
bränslet och i figur 5-2 för funktioner som relaterar till retardation. (SKB 2011).

KBS-3-metoden har vid flera tillfällen genomgått ingående säkerhetsanalyser varav SR-Site 
är den senast publicerade (SKB 2011). I SR-Site beskrivs och analyseras de risker som kan 
uppkom ma dels för en referensutveckling, dels för ett antal scenarier. Dessa analyser samman-
fattas i efterföljande avsnitt.

5.2.2 Slutförvarets initialtillstånd

En detaljerad beskrivning av slutförvarets initialtillstånd är en viktig utgångspunkt för säkerhetsana-
lysen. Enligt ovan avser initialtillståndet de sista kontrollerbara och dokumenterbara egenskaperna i 
produktions linjen för respektive barriär/anläggningsdel. Tidpunkten då en anläggningsdel kan anses 
vara i sitt initialtillstånd är inte självklar utan måste definieras i säkerhetsanalysen. I SR-Site har 
initialtillståndet för de tekniska barriärerna definierats som tillståndet vid tidpunkten för deponering/
installation medan det för geosfären och biosfären har definierats som det naturliga tillståndet innan 
byggstart för slutförvaret (SKB 2011). Detta medför att de interna processer och den yttre påverkan 
som måste hanteras i säkerhetsanalysen i vissa avseenden kommer att innefatta även bygg processen.

SKB har utvecklat ett antal konstruktionsförutsättningar som redovisar vilka krav som behöver 
ställas för att säkerställa att det byggda förvarets alla delar ska uppnå det initial tillstånd som utgör 
utgångspunkten för säkerhetsanalysen. Övergripande konstruk tionsförutsättningar för förvaret redo-
visas i ”Repository production report” (SKB 2010c) och krav som ställs på val av bränsleelement för 
inkapsling redovisas i ”Spent fuel report” (SKB 2010d). En första uppsättning av konstruktionsförut-
sättningar och andra krav för olika anläggnings delar har sedan angetts i de produk tions linjerapporter 
som ingår i ansökningarna för uppförande av kärnbränsleförvaret (SKB 2010e, f, g, h, i). Det går inte 
att från början ange alla detaljerade konstruktionsförutsättningar på en viss produkt eller process, 
utan krav, teknikutveckling och säkerhetsanalys måste i stället tas fram successivt. En revidering av 
de konstruktionsförut sättningar som redovisades i ansökningarna genomförs för närvarande (SKB 
2013a, c).
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Figur 5‑1. Barriärernas säkerhetsfunktioner (fetstil), säkerhetsfunktionsindikatorer och kri terier för 
säkerhetsfunktionsindika torer i KBS-3 som relaterar till inneslutning. Färgkodningen visar hur funk tionerna 
bidrar till kapselns säkerhetsfunktioner som korrosionsbarriär (röd), hållfasthet mot yttre tryck (grön), 
säkerhet mot skjuvrörelser (blå) (SKB 2011).
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5.2.3 Referensutveckling och risker

I SR-Site beskrivs två varianter av en referensutveckling under en miljon år. Den ena är en basvariant 
där de yttre förhållandena under den första glaciationscykeln på 120 000 år, antas likna dem som 
rådde under den senaste glaciationscykeln, Weichselistiden. Den andra är en ”växthusvariant” där 
det framtida klimatet, och följaktligen de yttre förhållandena, till en början antas starkt påverkade av 
mänskligt orsakade utsläpp av växthusgaser. 

Referensutvecklingen utgör ett rimligt exempel på en framtida utveckling för slutförvaret och de 
konsekvenser denna utveckling har för förvarets säkerhet (SKB 2011). Ett viktigt tids perspektiv i 
denna utveckling är en fullständig istidscykel, vilken är omkring 100 000 år. I referens utvecklingen 
antas den senaste istidscykeln, Weichselistiden, och den nuvarande värmeperioden, Holocen, uppre-
pas. Av analysen av referensutvecklingen framgår att slutför varet kan förväntas utsättas för de största 
påfrest ningarna just i sam band med framtida nedisningar. Som en variant av referensutvecklingen 
har även effekterna av en ökad växthuseffekt studerats.

Figur 5‑2. Barriärernas säkerhetsfunktioner (fetstil), säkerhetsfunktionsindikatorer och kri terier för 
säkerhetsfunktionsindika torer i KBS-3 som relaterar till retardation. Säkerhetsfunktioner som markerats 
med en asterisk (*) relaterar även till inneslutning, se figur 5-1 (SKB 2011).
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Analysen av referensutvecklingen omfattar fyra tidsperioder:

•	 Förvarets	uppförande-	och	driftsfas,	cirka	70	år.

•	 Den	första	tempererade	perioden	efter	förslutning,	några	tusen	år.

•	 Den	första	glaciationscykeln,	120	000	år.

•	 Tiden	efter	den	första	glaciationscykeln,	fram	till	en	miljon	år.

Inom varje period analyseras utvecklingen till följd av de processer som verkar inom slut förvaret och 
den yttre påverkan som det utsätts för. Generellt visar analysen att slutförvaret kan förväntas utsättas 
för de största påfrestningarna i samband med nedisningar.

Analysen av anläggningens uppförande- och driftsfas inriktas på effekter av förhållanden som är av 
vikt för den långsiktiga säkerheten och som orsakas av störningar från mekaniska, hydrologiska och 
kemiska förhållanden på grund av byggande och drift. En slutsats av analysen är att utvecklingen 
under denna period inte leder till några störningar som påverkar säkerheten efter anläggningens 
förslutning förutsatt att byggnation och drift sköts i enlighet med de konstruktionsförutsättningar och 
andra krav som ställts upp, se föregående avsnitt. I analysen listas dock några frågeställningar där 
osäkerheter bör belysas i analysen av efterföljande tidsperioder respektive hanteras i uppdateringen 
av konstruktions förutsättningarna. Det förra gäller till exempel utsträckningen och kontinuiteten av 
den sprängskadade zonen runt tunnlar och deponeringshål och risken för kanalbildning i buffert och 
återfyllning på grund av vatteninflöde under driftperioden. Det senare gäller till exempel uppdatering 
av kriterierna för största tillåtliga vatteninflöde till deponeringshålen med hänsyn till acceptabel 
förlust av bentonit på grund av erosion.

Den första tempererade perioden varar i referensutvecklingen i flera tusen år. De första 1 000 åren 
är av särskild betydelse eftersom Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift (SSMFS 2008:37) kräver 
en mer detaljerad redogörelse för slutförvarets utveckling under denna period. Eftersom många 
tidiga fenomen i slutförvarssystemet inträffar under denna period ger analysen av dessa automatiskt 
en mer detaljerad redogörelse för de första 1 000 åren. Under denna period sker dels en återmätt-
nad av förvaret och förvarsberget med inströmmande grundvatten, dels en uppvärmning av de 
olika komponenterna i slutför varet (kapsel, buffert och förvars berg) på grund av resteffekten i 
det deponerade kärnbränslet. 

Återmättnaden av förvars berget kan förväntas ske inom en period av tiotals år och för bufferten 
något hundratal år. Under slutet av återmättnadsperioden kan kapseln utsättas för ett ojämnt 
svälltryck i buffer ten. Kapseln är dock dimensionerad för att med god marginal motstå detta. 

Bufferten är den komponent i slutförvaret som har den striktaste begränsningen på tempera turen. 
Denna bör ligga under 100 oC för att man inte ska riskera omvandling av bentoniten till andra 
mineral, varigenom vissa av buffertens positiva egenskaper går förlora de. Beräk ningar visar att 
den maximala bufferttemperaturen uppnås efter 5–15 år för att sedan långsamt minska i takt med 
den radioaktiva avklingningen. Den högsta temperaturen ligger för de flesta deponeringshålen 
under 90 oC (cirka 98 % av hålen) medan sannolikheten för en temperatur som överstiger 95 oC 
motsvarar mindre än 1 av de totalt 6 000 deponerings hålen. 

De mekaniska analyserna för den första tempererade perioden visar på, att det inte kan uteslu tas att 
uppvärmningen av berget kan leda till spänningar och eventuellt sprickbildningar intill deponerings-
hålen. Då detta kan påverka de förhållanden som styr kapselkorrosion och radio nuklidtransport genom 
bufferten, tas denna effekt med i beräkningar för de efter följande tidsperioderna och i scenarioanalysen.

Konsekvenserna av förändringar i yttre förhållanden under den första glaciala cykeln i referensut-
vecklingen för slutförvarets säkerhet har analyserats ingående, varvid särskild uppmärk samhet har 
ägnats åt kapselns isolerande förmåga och buffertens egenskaper med hänsyn till glacialcykelns 
termiska, mekaniska, hydrogeologiska och geokemiska påverkan på slutförvarssystemet. De enda 
identifierade orsakerna till att kapseln riskerar att förlora sin inneslutande förmåga är korrosion i en 
kapselposition som genomströmmas av grundvatten eller skjuvbrott på grund av ett stort jordskalv. 
Sannolikheten för att något av detta ska inträffa under den första glacialcykeln har bedömts vara låg.



48 SKB P-14-21

Under perioden efter den första glaciationscykeln och upp till en miljon år efter deponering, antas i 
SR-Sites huvudscenario att sju ytterligare glaciationscykler av samma typ som den första inträffar. 
Huvudslutsatserna för denna epok kan sammanfattas:

•	 Omfattningen	av	buffertförlust	på	grund	av	erosion	förväntas	öka	med	tiden.	Detta	leder	till	ökad	
kapselkorrosion och kan medföra genombrott på ett fåtal (0–2) kapslar under tiden fram till en 
miljon år. Den beräknade risken av detta ligger långt under myndighetens riskgräns och uppskattas 
även i miljonårsperspektivet ligga på motsvarande låga nivå.

•	 Sannolikheten	för	att	ett	stort	jordskalv	ska	inträffa	i	slutförvarets	närhet	ökar	med	tiden.	Den	
beräknade risken av detta ligger långt under myndighetens riskgräns och uppskattas även i 
miljonårsperspektivet ligga på motsvarande låga nivå.

Analyserna pekar inte på att några andra säkerhetsfunktioner hotas i referensutvecklingen. 
Växthusvarianten av referensscenariot bedöms vara gynnsammare för slutförvarets säkerhet.

5.2.4 Scenarioanalys och risker

Förutom huvudscenariot som baseras på referensutvecklingen enligt beskrivningen i före gående 
avsnitt, omfattar SR-Site analyser av: 

•	 Ytterligare	scenarier	baserade	på	möjligt	borfall	av	säkerhetsfunktioner,

•	 Hypotetiska	scenarier	som	belyser	barriärfunktioner	och

•	 Scenarier	som	rör	framtida	mänskliga	handlingar.	

I figur 5-3 sammanfattas de scenarier som valts.

Figur 5‑3. Beskrivning av valda scenarier i SR-Site samt hur initialtillstånd, interna processer och extena 
förhållanden hanteras i de valda scenarierna (SKB 2011). Gröna celler visar förhållanden som överens-
stämmer med huvudscenariots basfall och röda celler anger förhållanden som avviker från detta. 

Upptäckt varm period. 
Inga framtida mänskliga handlingar (FHA).

Utvärdera osäkerheter för relevanta initialtillståndsfaktorer, interna processer och externa förhållanden som kan leda till 
att den aktuella säkerhhetsfunktionsindikatorn inte upprättshålls. Analys av referensutvecklingen används som 
utgångspunkt.
Se ovan.
Se ovan.

Utvärdera osäkerheter för relevanta initialtillståndsfaktorer, interna processer och externa förhållanden som kan leda till 
att den aktuella säkerhetsfunktionsindikatorn inte upprätthålls. Analys av referensutvecklingen används som 
utgångspunkt. 
Se ovan.

Se ovan.

Som basfallet av huvudscenariot, med undantag av faktorer som avser hypotetisk bortfall av barriärer.

Huvudscenariot/Referensutveckling
Namn Initialtillstånd

Tekniska barriärer
Initialtillstånd
Plats

Processhantering Hantering av externa förhållanden

Basfall Referens ± 
Toleranser.

Platsbeskrivande 
modell (med varianter/ 
osäkerheter).

Enligt processrapporter. Referensklimat (upprepning av Weichsel-
glaciationscykeln).
Inga framtida mänskliga handlingar (FHA).

Variant med global 
uppvärmning

Referens ± 
Toleranser.

Platsbeskrivande 
modell (med varianter/ 
osäkerheter).

Enligt processrapporter.

Ytterligare scenarier baserade på möjligt bortfall av säkerhetsfunktioner (”mindre sannolika” eller ”restsonarier” baserat på analysresultat)
Namn Initialstillstånd

Tekniska barriärer
Initialtillstånd
Plats

Processhantering Hantering av externa förhållanden

Advektion i bufferten

Buffertfrysning
Buffertomvandling

Beakta vart och ett av de tre buffertillstånden ovan + intakt buffert vid analys av de tre kapselscenarierna nedan.
Kapselbrott på grund 
av isostatisk last

Kapselbrott på grund 
av skjuvfast 
Kapselbrott på grund 
av korrosion

Hypotetiska restscenarier som belyser barriärfunktioner
Namn Initialtillstånd

Tekniska barriärer
Initialtillstånd
Plats

Processhantering Hantering av externa förhållanden

Flera fall som 
tillsammans täcker in 
KBS-3-barriärerna

Referensklimat.

Referensklimat + borrning.

Referensklimat + intrångsaktivitet.

Som basfallet av 
huvudscenariot, men 
otillräcklig förslutning.

Som basfallet av 
huvudscenariot, 
modifierat enligt 
initialtillståndet. 

Scenarier som rör framtida handlingar
Namn Initialtillstånd

Tekniska barriärer
Initialtillstånd
Plats

Processhantering Hantering av externa förhållanden

Intrång genom borrning Som basfallet av 
huvudscenariot.

Som basfallet av 
huvudscenariot.

Som basfallet av 
huvudscenariot, 
förutom processer som 
påverkas av borrning. 

Ytterligare fall av intrång, 
t.ex. närliggande 
bergsanläggning

Som basfallet av 
huvudscenariot.

Som basfallet av 
huvudscenariot.

Som basfallet av 
huvudscenariot, 
förutom processer som 
påverkas av intrång.

Ej förslutet förvar Som basfallet av 
huvudscenariot.
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Baserat på scenariobeskrivningarna beräknas en stråldos för de olika scenarierna. För att sedan 
uppskatta scenariernas sannolikhet analyseras alla tänkbara vägar som skulle kunna leda till de 
definierade barriärtillstånden. För att göra detta används de samband mellan FEP:ar (Features, Events 
and Processes) och barriärernas säkerhetsfunktioner som beskrivs i projek tets FEP-diagram och som 
utvecklats från projektets FEP-katalog (SKB 2011, 2010j). 

Slutsatserna av scenarioanalyserna bestämmer om en kombination är ”mindre sannolik” och således 
tas med i risksummeringen, eller om den är ett ”restscenario”. Scenarier som är relaterade till framtida 
mänskliga handlingar och andra scenarier som analyserats, t ex för att skaffa kunskap om barriärfunk-
tioner, tas med om de inte täcks in av resultaten av redan analyserade scenarier. 

Slutligen verifieras att de FEP:ar som uteslutits ur analysen uteslutits på korrekta grunder. Vidare 
analyseras hur heltäckande valet av scenarier är med hänsyn till förvarssystemets tänkbara utveck-
lingar.

Sammanfattningsvis utgörs scenariometodiken av en undersökning av alla förlopp som kan leda till de 
tre identifierade typerna av kapselbrott. Metodiken syftar till att utesluta eller kvantifiera brottyperna 
med hänsyn tagen till alla tänkbara utvecklingsalternativ för systemet. Säkerhetsfunktionerna hos 
förvarets olika delar och den kunskap om förvarssystemets utveckling som kommer från analysen av 
referensutvecklingen utgör grunden för ingående utvärderingar av sådana förlopp. 

Metodiken säkerställer att kravet i föreskriften SSMFS 2008:21 på att analysera även mindre san-
nolika scenarier uppfylls.

5.2.5 Resultat från analys av den långsiktiga säkerheten

Resultaten från SR-Site visar att inneslutning är den primära säkerhetsfunktionen för ett slut förvar 
enligt KBS-3-metoden och att denna upprätthålls effektivt direkt av kapselns egenska per och 
indirekt av bergets gynnsamma hydrogeologiska och geokemiska egenskaper. För de osannolika 
fall där kapseln förlorat sin inneslutande förmåga är fördröjningen av mindre bety delse. Detta beror 
dels på att de mekanismer som kan leda förlorad inneslutningsförmåga också minskar barriärernas 
fördröjande förmåga och dels på att dessa händelser kan förväntas inträffa så sent att endast mycket 
långlivade radionuklider finns kvar i bränslet. För hypote tiska fall där endast kapseln skadas är dock 
fördröjningen i bufferten och berget av betydelse för att minska effekterna.

Två scenarier bidrar till den beräknade risksumman i SR-Site, nämligen kapselkorrosion och skjuv-
brott på kapseln. Summan av de beräknade riskerna ligger med marginal under SSM:s riskkriterium 
(avsnitt 5.1). För de första 1 000 åren är den enda tänkbara mekanismen för kapselpenetration 
skjuvbrott på grund av en stor jordbävning. Risken från detta scenario har beräknats uppgå till 
ungefär 1/10 000 av SSM:s riskkriterium. Även för den första glacial cykeln är skjuvbrott den enda 
mekanismen som bidrar till risksumman. Den beräknade risken ligger på 1/100 av SSM:s riskkrite-
rium. För tiden fram till 1 miljon år kommer risksumman att bestå av bidrag från både skjuvbrotts- 
och korrosionsscenariot med en beräknad risk summa som uppgår till 1/10 av SSM:s riskkriterium.

5.3 Djupa borrhål
5.3.1 Säkerhetsprinciper och barriärfunktioner

Den primära säkerhetsfunktionen hos slutförvaret är mycket långsam grundvattenströmning på 
deponeringsdjup som skapas av en kombination av bergets förväntat låga vattenge nom släpplighet 
och en densitetsskiktning skapad av hög salthalt i det djupa grund vattnet. Den sekundära säkerhets-
funktionen är, liksom för KBS-3-metoden, att den naturliga berg barriären fördröjer radionuklider 
som frigörs från kapslarna. 

Baserat på den modell av grund vatten förhållandena på stora djup som redovisas i avsnitt 3.2.2 och 
figur 3-2, förutses grund vatten rörelserna på stora djup vara mycket långsamma, särskilt på platser 
med flack topografi. Anledningen till de långsamma grundvattenrörelserna är dels att bergets vatten-
genomsläpp lighet förmodas vara låg på detta djup, dels att grundvattnet på stora djup kan förväntas 
vara salt och därmed ha en högre densitet (täthet) än mer ytligt liggande grund vatten.
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Vid deponering i djupa borrhål går det inte att kontrollera och verifiera de tekniska barriä rernas täthet 
efter genomförd deponering av det använda bränslet. Som redovisas nedan förväntas korrosion av 
kapselmaterial att gradvis leda till en godsförtunning i kapslarna så att de vid någon tidpunkt tappar 
förmågan att bära lasten från ovanliggande kapslar. Konsekvenserna av detta beskrivs närmare i 
avsnittet om referensutveckling nedan.

På grund av kapselns begränsade livslängd och deponeringsmuddens begränsade skyddsför måga kan 
man således inte tillgodoräkna sig någon lång siktig inneslut ningseffekt av de tek niska barriärerna i 
säkerhetsanalysen. Som redovisats i avsnitt 2.2.3 finns det även en risk att kapslar skadas under själva 
depone ringsförfarandet. Dessa förhållanden innebär att det finns en risk att förvaret kommer att inne-
hålla kapslar som initialt är otäta och att radionuklider kan frigöras. Det finns även en risk att skadade 
kapslar fastnar högre upp i borrhålet på ett sådant sätt att radionuklid er kan frigöras, se vidare nedan.

I avsnitt 5.3.2 redovisas en kort sammanfattning av andra studier av deponering i djupa borrhål. 
I avsnitten 5.3.3 och 5.3.4 har ett försök gjorts att beskriva hur ett slutförvar för deponering i 
djupa borrhål kan komma att utvecklas i framtiden och vilka effekterna kan bli i form av strål doser 
(referensutveckling), respektive att formulera de frågor som man bör ställa i en scena rio analys.

5.3.2 Genomförda säkerhetsanalyser och andra studier

Utvecklingen av konceptet deponering i djupa borrhål befinner sig tekniskt ännu i ett tidigt stadium. 
I bilaga 1 redovisas en samman ställning av rapporter i vilka depo nering i djupa borrhål belyses ur 
olika aspekter. Flera av de rapporter som listas i bilagan återfinns även som referenser i denna rapport.

SKB:s arbeten med djupa borrhål startade med Pass-projektet (SKB 1992). Detta arbete betraktades 
internationellt länge som det mest genomarbetade (se t.ex. Nirex 2004, MIT 2003). Förutom de 
övergripande och jämförande analyser av konceptet som genomförts inom SKB:s program har 
det genomförts några preliminära säkerhetsanalyser av specifika frågeställningar kopplade till det 
utvecklingsprogram som bedrivs vid SNL (Brady et al. 2009, Arnold et al. 2012, 2013). 

En mycket preliminär analys av ett borrhål med diametern 0,445 meter i vilket 400 bränsle element 
från tryckvattenreaktorer har deponerats redovisas av Brady et al. (2009). Denna analys omfattar 
transport av radionuklider uppåt i borrhålet eller i den störda zonen runt borrhålet. I rapporten görs 
även en övergripande genomgång av så kallade ”Features, Events and Processes” (FEP) i vilken den 
potentiella vikten av olika FEP:ar har angetts. Övergripande slutsatser är att termisk-hydrologisk-
kemisk-mekanisk koppling i närvaro av densitetsstratifierat grundvatten liksom den långsiktiga 
funktionen av borrhåls förslutningen behöver analyseras ytterligare. Ingen analys redovisas av 
konsekven serna av kapslar som fastnat i borrhålet under deponeringen eller andra missödesscenarier. 

Herrick et al. (2011) har gjort en känslighetsanalys av kopplingen mellan borrhålsför slutningens kva-
litet och slutförvarets påverkan på människors hälsa. Mål sättningen var att definiera den maximala 
permeabiliteten i förslutning och störd zon som ger acceptabla konsekvenser för människors hälsa. 
Utsläppen av radioaktiva ämnen domineras av 129I. De radiologiska konsekvenserna bedöms vara 
acceptabla om förslutningens permeabilitet underskrider 10–16 m2 (Arnold et al. 2011), det vill säga 
motsvarande ett lermaterial.

Clayton et al. (2011) genomför en preliminär säkerhetsanalys kombinerad med känslighets analyser 
av vissa subsystem. Några slutsatser är att diffusion är den dominerande transport mekanismen med 
intakt förslutning medan degradering av förslutningarna kan leda till advektiv transport genom 
borrhålet. Författarna betonar vikten av att förslutningarna installeras på ett bra sätt och att de 
mekanismer som kan driva strömning uppåt genom borrhålen elimineras.

USA:s energidepartement, U.S. DOE, har nyligen presenterat en bred analys av vilka krav som 
existerande avfallsformer ställer på ett slutförvars förläggning och utformning (U.S. DOE 2014). 
Slutsatserna från studien är att samtliga studerade koncept för byggda förvar (salt, lerbergarter och 
kristallina bergarter) har tekniska förutsättningar för att ta emot alla avfallssorter som ingått i studien 
och att strategin deponering i djupa borrhål är bäst anpassad för små avfallspaket. Samtliga utvärderade 
alternativ bedöms ha förutsättningar att uppnå relevanta lagstiftningskrav på skydd för människor och 
miljö. Utvärderingen har inte omfattat deponering i djupa borrhål av avfall som på grund av sin storlek 
inte kunnat passas in i denna strategi.
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5.3.3 Referensutveckling och risker

De yttre förutsättningarna i form av utveckling av klimat och klimatrelaterade processer är 
rimligtvis desamma för deponering i djupa borrhål som för KBS-3-metoden. Genom att de båda 
slutförvarskoncepten skiljer sig väsentligt åt i barriär utformning och den relativa vikten mellan de 
olika barriärernas skyddsfunktion, får man olika grad av påverkan av klimat relaterade processer på 
förvarets inneslutande funktion.

När anläggningen är under uppförande och drift grundläggs de tillstånd och de egenskaper som 
slutförvarets olika delsystem kommer att ha vid förslutningen och som påverkar den långsiktiga 
säkerheten. De delsystem som är aktuella är kapseln, bufferten, förslutningen och den naturliga berg-
barriären. Nedan beskrivs vad som kan sägas om dessa delsystems tillstånd efter förslutningen och 
hur de kan förväntas utvecklas. Beskrivningen görs utgående från de principiella barriärfunktionerna 
inneslutning och fördröjning.

Kapseln
Den tid under vilken en deponerad kapsel kan förväntas förbli tät under rådande förhållan den, 
kapsellivslängden, beror på kapselmaterialets korrosionsbeständighet och på de mekaniska påfrestningar 
som kapseln utsätts för. Under kapselns livslängd är det använda kärnbränslet inneslutet. Det finns en 
risk för att kapslar skadas redan vid deponeringen. Till detta bidrar att kapslarna är relativt tunnväggiga 
och vid en bedömning av den långsiktiga säkerheten måste man därför anta att ett antal kapslar från 
början är skadade på ett sådant sätt att deras inneslutnings funktion gått förlorad.

Det kapselmaterial som före slagits är kolstål som i den aktuella miljön kommer att korrodera genom 
reaktion med vatten med en förväntad hastighet på upp till 10 µm/år eller något mer (Grundfelt och 
Crawford 2014). På grund av korrosionen förtunnas stålkapseln gradvis. Vid någon tidpunkt när kor-
rosionen har förtunnat godset i kapslarna kommer de att ge vika under lasten av de ovanförliggande 
kapslarna. Denna process förväntas ta sin början i den nedre delen av varje kapselsträng där lasten av 
ovanliggande kapslar är som störst och i storleks ord ningen 60 ton. Godsförtunningen leder även till 
att risken för buckling av kapslarna på grund av yttre övertryck ökar med tiden. Detta kan motverkas 
genom att fylla tomrum i kapslarna med till exempel kiselkarbidpulver (Hoag 2006) eller andra 
lämpliga material.

För att fastställa tidsförloppet för ovanstående process krävs en ingående analys av korro sionsförloppet 
och dess påverkan på kapselns hållfasthet. Den föreslagna kapselns godstjock lek är 11 mm vilket 
innebär att den är genomkorroderad efter cirka 1 000 år med ovan angiven korrosionshastighet. Det 
är därför rimligt att anta att de undre kapslarna börjar ge vika efter något eller några hundratal år. 
Andra kapselmaterial med lägre korrosions hastighet såsom till exempel nickel- eller titanlege ringar 
skulle kunna väljas (Grundfelt och Crawford 2014). Den aggressiva miljön i depone ringszonen 
med förvän tade temperaturer på 80–100 oC och salthalter på 50–100 g/l medför emellertid att även 
livslängden på mer korro sionbeständiga kapselmaterial begränsas. Valet av kapselmaterial måste 
även optimeras med hänsyn till de olika materialens mekaniska och andra egenskaper, till exempel 
dess motstånd mot väteförsprödning.

Kapslarnas livs längd kommer på grund av ovan beskrivna processer att vara kortare än vad som ges av 
ett rent korro sionsgenom brott. Det är också värt att notera att när en kapsel har gett vika kommer det 
eller de inneslutna bränsleelementen att belastas av den ovanliggande delen av kapsel strängen. Det är 
då högst sannolikt att även bränsleelementen ger vika varvid urankutsarna i bränsleele men ten friläggs. 

När bränslet har frilagts kommer den andel av de radioaktiva ämnena i bränslet som återfinns på 
kutsarnas yta eller är lättillgänglig på korngränsytor i kutsarna, den så kallade Instant Release Fraction 
(IRF), att frigöras, varvid borrhålsvätska och grundvatten i berget intill borrhålet snabbt kontamineras. 
I ett längre tidsperspektiv kommer sedan grundvattnet att gradvis lösa upp urandioxidmatrisen i 
kutsarna och samtidigt frigöra de radionuklider som återfinns i matrisen. En förutsättning för att man 
ska kunna beskriva hur oxidation och upplösning av bränsle matrisen sker, är att man har information 
om vattenkemin på det aktuella djupet. Vid deponering i djupa borrhål är detta grundvatten varmt 
(80–100 oC) och salt (50–100 g/l totalt saltinnehåll). Den förhöjda temperaturen kan förväntas öka 
upplösningshastigheten. Det är emellertid inte självklart hur en hög salthalt påverkar upplösningen.



52 SKB P-14-21

Buffert
Borrhålsgeometrin begränsar tjockleken av den deponeringsmud som omger kapslarna till maximalt 
5 centimeter. Om kapslarna inte centreras i borrhålet kommer mudden delvis att vara tunnare. 
Deponeringsmuddens sammansättning är inte bestämd. En blandning av ben tonit och syntetisk olja 
har föreslagits på grund av dess smörjande effekt under inplace ringen av kapslar (Arnold et al. 2011, 
2012). I princip borde även blandningar av bentonit och vatten kunna användas varvid eventuella 
komplikationer från introduktionen av en oljefas i borrhålet undviks. Mudden bör, för att utgöra 
en så effektiv barriär som möjligt, ha en så hög inbland ning av bentonit som möjligt. Dock får inte 
inblandningen bli så hög att mudden blir ett väsentligt motstånd vid nedsänkningen av kapselsträngen. 
Bentonitens egenskaper såsom gel stabilitet, strömnings- och diffusionsmotstånd samt retardation 
på grund av sorption kommer även att påverkas negativt av det salta grundvattnet som förväntas på 
depone ringsdjup och som med stor sannolikhet utgörs av en kalciumdominerad saltlösning (brine) 
(Grundfelt och Crawford 2014, Marsic och Grundfelt 2013b, Smellie 2004).

Buffertens inneslutande respektive fördröjande effekt måste på grund av ovanstående antas ha en 
försumbar effekt på säkerheten vid deponering i djupa borrhål. Vid deponering i djupa borrhål 
är det dessutom inte möjligt att kontrollera och verifiera vilken kvalitet bufferten har under eller 
efter deponeringen.

Förslutningen
De studier som citeras ovan i avsnitt 5.3.2 har i stor utsträckning fokuserat på analys av uppåtriktad 
transport genom borrhålet på grund av termisk konvektion. En av slutsatserna är att borrhålets förslut-
ning är viktig för att hindra denna uppåtriktade transport. Utformningen av förslutningen är också en 
central punkt i det forskningsprogram som presenterats av Arnold et al. (2012, 2013). Även Beswick 
et al. (2014) diskuterar förslutningen av borrhålet som en viktig del av de ingenjörsmässiga utmaningar 
som deponering i djupa borrhål medför.

Termiskt driven grundvattenströmning i samband med deponering i djupa borrhål har analy serats flera 
gånger i SKB:s arbete (Claesson et al. 1992, Marsic et al. 2006, Marsic och Grundfelt 2013a). I dessa 
studier har den resulterande uppåtriktade transporten i borrhålet generellt varit av mindre vikt än i de 
ovan citerade studierna. Anledningen till detta är främst att värmeutvecklingen från de deponerade 
kapslarna är mindre i SKB:s studier på grund av längre avklingning före deponeringen och mindre 
bränslemängd i varje kapsel. Marsic och Grundfelt (2013a) visar dock att värmeut vecklingen kan 
störa saltsprångskiktet och därmed den stabila densitetsskiktningen om borrhålsförslutningen har en 
hydraulisk konduktivitet på 10–7 m/s eller högre. I SNL:s referensdesign (Arnold et al. 2011) anges att 
permeabiliteten i förslutnings zonen inte får överstiga 10–16 m2 (motsvarar en hydraulisk konduktivitet 
på cirka 10–9 m/s).

En annan potentiell drivkraft för uppåtriktad strömning genom borrhålen är gasbildning på grund 
av korrosion av kapslar och foderrör. Brady et al. (2009) tar upp gasbildning i sin FEP-katalog och 
anger samtidigt att man troligen skulle kunna utesluta denna process i en analys av deponering i 
djupa borrhål. Samtidigt anges att det potentiellt krävs en väsentlig arbetsinsats för att på ett robust 
sätt kunna motivera uteslutningen.

Grundfelt och Crawford (2014) redovisar en konceptuell modell för gasbildning samt beräk nar 
storleken på gasbildningen och disku te rar konsekvenserna av denna. Modellen baseras på anaerob 
korrosion i vilken järn reagerar med vatten under bildning av magnetit och vätgas:

I ett första steg görs en uppskattning av jämviktstrycket för denna reaktion, det vill säga det tryck 
där reaktionen avstannar på grund av att bakåtreaktionen går lika fort som korro sionen. I den miljö 
med en kalciumdominerad saltlösning (brine) med en total salthalt på mellan 5 och 10 vikt-%, en 
temperatur som i botten av deponeringshålet närmar sig 100 oC och ett hydrosta tiskt tryck som inom 
deponeringszonen varierar i intervallet 30 – 50 MPa blir det beräknade jämviktstrycket strax över 
100 MPa, det vill säga med marginal högre än det hydrostatiska trycket i deponeringszonen. Detta 
innebär att reaktionen kommer att fortsätta till dess att järnet är förbrukat. 
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I nästa steg görs en beräkning av den förväntade gasutvecklingstakten från korrosionen av 
kapslar och foderrör i deponeringszonen. Med en korrosionshastighet på 10 µm/år för stålet fås 
en total gasutvecklingstakt på upp till 180 Nm3/år4 från deponeringszonen. Om hänsyn tas till det 
hydrostatiska trycket i deponeringszonen fås en lokal gasbildningstakt i botten av deponerings-
zonen på 0,044 liter per meter borrhål och år. Då den tillgängliga porvolymen i borrhålsmudden 
är cirka 20 liter per meter borrhål motsvarar gasutvecklingen i botten av deponeringszonen en 
porvolym på cirka 450 år. 

Den vätgas som bildas kommer att röra sig uppåt genom borrhålet. Även om deponerings zonen 
segmenteras av de betongproppar som gjuts för att bära vikten av kapselsträngarna kommer det 
att finnas fri väg uppåt åtminstone i spalten mellan foderrör och borrhålsvägg. De gasbubblor som 
bildas långt ner i borrhålet kommer att expandera på grund av minskande hydrostatiskt tryck när 
de stiger samtidigt som gas som bildas högre upp läggs till. Netto effekten blir ett ökande gasflöde 
högre upp i deponeringszonen. 

Gastransporten och dess konsekvenser är svåra att simulera kvantitativt. Bubbelflöde är gene rellt 
svårt att simulera när, som i föreliggande fall, skillnaden i densitet mellan dispergerad och 
kontinuerlig fas och tryckskillnaden längs flödesvägen båda är stora. I det föreliggande fallet ökar 
komp lexi teten dessutom av att borrhålsmudden är ett icke-Newtonskt fluidum. Analysen har dock 
visat att gas kommer att bildas och potentiellt skapa en drivande kraft  för uppåtriktad transport 
genom borrhålet och i berget närmast detta. Denna mekanism behöver således ingå i underlaget för 
dimensioneringen av borrhålsförslutningen.

Bergbarriären
Vid deponering i djupa borrhål utgörs slutförvarets huvudsakliga skyddsfunktion av den fördröj ning 
av radionuklider som fås tack vare den låga vattenomsättningen som förväntas på stora djup. Som 
beskrivits i avsnitt 3.2.2 antas normalt att grundvattnet i flacka områden i södra Sverige är salt under 
cirka 1 000 meters djup, med en successiv övergång från sött till salt vatten mellan 500 och 1 000 
meter. Vidare bedöms den hydrauliska konduktiviteten vara låg på stora djup, även om vattenförande 
sprickor förekommer. Kombinationen av dessa faktorer innebär att det vatten som återfinns på stora 
djup i flacka landskap förmodligen har varit mer eller mindre stagnant under mycket långa tider. Ett 
sådant system kan också förväntas förbli stabilt under lång tid om förhållandena förblir ostörda.

Mängden geovetenskapliga data från stora djup i kristallint berg är starkt begränsad. SKB har vid 
flera tillfällen låtit göra genomgångar av befintliga data (Juhlin et al. 1998, Smellie 2004, Marsic och 
Grundfelt 2013b). Dessa genomgångar bekräftar i princip den allmänna bilden av ett salt djupt 
grundvatten som under mycket lång tid (miljoner år) har varit isolerat från det meteoriska systemet. 
Smellie (2004) liksom Marsic och Grundfelt (2013b) anger att detta djupa salta grundvatten san-
nolikt är ett gammalt meteoriskt vatten som har fått sin sammansättning genom växelverkan med 
mineralerna i berget. 

Tsang och Niemi (2013) påpekar att hydrogeologin under 1 000 meters djup fortfarande är ett öppet 
forskningsområde. Ofta är frekvensen av permeabla zoner låg och de zoner som finns har ofta 
begränsad konnektivitet. Detta kan ge upphov till tryckskillnader mellan olika närlig gande flödes-
celler som då inte är i hydrodynamisk jämvikt med varandra. Genom rörelser i berget och kemiska 
processer kan dessa strukturer ändras över tid och ge upphov till en dyna misk permeabilitet. Även 
hydrodynamisk diffusion mellan flödesceller som inte är i jämvikt kan ge upphov till transport. 
Författarna påpekar att det stora djupet i sig skapar mättekniska problem av sådan art att både 
mätmetoder och metoder för utvärdering av data behöver utvecklas.

Om ett slutförvar enligt konceptet djupa borrhål byggs i en sådan formation introdu ceras potentiella 
flödesvägar längs borrhålet i form av en störd zon med ökad sprickig het och ett borrhål med en 
återfyllnad med en borrhålsmud. Vidare medför såväl anläggandet av deponeringshålen, som depo-
neringen av an vänt bränsle, risker för en påverkad gradientbild genom att sötvatten introduceras vid 
anläg gande av bufferten, att bränslet genererar värme samt att gasbildning från korrosion av foderrör 
och kapsel kan ge en lyfteffekt på vattnet i borrhålet, se föregående avsnitt. 

4  Nm3 – Normalkubikmeter gas beräknad vid atmosfärstryck och 0 oC
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Förändringarna hos klimatrelaterade processer såsom permafrost, inlandsis och strandlinjeför-
skjutning som beskrivs för den cirka 120 000 åriga referensutveck lingen av ett KBS-3-förvar, gäller 
även vid en analys av deponering i djupa borrhål. Förutsätt ningarna för slutför varet att klara av de 
ökade påfrestningarna i anslutning till nedisning är emellertid väsentligt annor lunda. Vid deponering 
i djupa borrhål är fördröjningen på grund av den förväntat mycket långsamma omsättningen av 
grund vattnet slutförvarets huvudsakliga säkerhetsfunk tion, me dan de tekniska barriärerna, kapseln, 
bufferten och förslutningen, inte kan förväntas erbju da något egentligt skydd. Den primära säkerhets-
funktionen kan i samband med framtida nedis ningar påverkas av ett förväntat ökat grundvattenflöde 
(inklusive nedträngning av smältvatten med låg salthalt), av permafrost och av glacialt initierade 
jordskalv. Effekterna illustreras i figur 5-4 (Jaquet och Siegel 2006). Med dagens kunskap kan 
vissa saker sägas om de initierande processerna, men mycket litet om effekterna på slutförvarets 
långsiktiga säkerhet.

De största förändringarna i grundvattenflöde i ett 100 000 års perspektiv förväntas i samband med 
nedisningar (SKB 2011, Jaquet och Siegel 2003, 2006). Den största påver kan på den hydrauliska 
gradienten och därmed på grundvattenrörelsen, fås när den branta is kanten avancerar eller drar sig 
tillbaka över förvarsområdet. I samband med detta är det troligt att övergångszonen mellan det ytliga 
grundvattnet med låg salthalt och det djupare liggande salta grundvattnet påverkas och eventuellt 
förskjuts nedåt, vilket medför att de stabila och stagnanta grundvattenförhållan dena på förvarsdjup 
riskerar att påverkas negativt. Effekterna kan förväntas bli mindre i den undre delen av ett förvar än 
i den övre, på grund av det större avståndet till övergångs zonen. Dessa samband bekräftas kvalitativt 
av resultaten av modell beräkningar av variationer i salthalt, tryck och grundvattenflöde i samband 
med en isfronts passage över förvarsområdet (Vidstrand och Rehn 2010). Det bör samtidigt noteras 
att inga beräkningar av radionuklidtransport från de djup som är aktuella vid deponering i djupa 
borrhål har genomförts eftersom det saknas tillräckliga kunskaper för att kunna kvantifiera de 
processer som påverkar en sådan transport.

Permafrost kan förväntas påverka de övre delarna av förslutningszonen genom frysning. Denna fråga 
har även behandlats vad gäller bufferten för KBS-3 (SKB 2011). Vid depone ring i djupa borrhål 
befinner sig delar av förslutningen ovanför det djup till vilket frysnings fronten uppges nå (200 
meter) vilket kan leda till försämring av förslutningsma terialets egenskaper. Under en istidscykel kan 
man förvänta sig upprepade fryscykler (SKB 2011, Näslund 2007).

I anslutning till att en inlandsis drar sig tillbaka förväntas såväl en ökad jordskalvsfrekvens som ökade 
jordskalvsmagnituder (SKB 2011). Storleken på de skapade spänningarna förväntas dock inte vara 
tillräckligt stora för att ge upphov till nya sprickor. I kombination med portrycket i berget kan de dock 
sätta igång reaktivering av sådana förkastningar som före nedisningen ligger nära brottgränsen. 

Figur 5‑4. Konceptuell modell av grundvattenprocesser och tektoniska processer runt fron ten av en 
inlandsis, efter Jaquet och Siegel (2006).
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I SR-Site (SKB 2011) görs en detaljerad analys av konsekvenserna av jordbävningar för kapselns 
integritet i ett KBS-3-förvar i vilken det visas att kapslar som befinner sig mer än 600 m ifrån 
angränsande deformationszoner kan förväntas förbli intakta under förutsättning att inga sprickor med 
radier överstigande 225 m skär igenom deponeringshålen. Sådana sprickor anses gå att detektera i 
undersökningar som genomförs från undermarksdelen. Vid deponering i djupa borrhål måste sådan 
sprickkarakterisering ske från markytan vilket givetvis är mycket svårare än om man befinner sig 
på förvarsdjup. Det är således mycket svårare att bedöma effekterna av skalv vid deponering i djupa 
borrhål än för ett KBS-3-förvar.

Detta illustrerar det faktum att ett slutförvar med deponering i djupa borrhål blir känsligt för 
störningar utifrån på grund av att säkerheten baseras på funktionen av endast en barriär, den naturliga 
bergbarriären med det stagnanta salta grundvatten som förväntas på stora djup i berget vars stabilitet 
riskerar att rubbas i samband med jordbävningar (Näslund 2007).

5.3.4 Scenarioanalys och risker

I den scenarioanalys för KBS-3 som gjordes i SR-Site stipulerades att barriärerna i slutför varet på 
något sätt skulle kunna förlora sina inne slutande och fördröjande funktioner. Mot svarande analys 
finns inte genomförd för deponering i djupa borrhål. Den förenklade säker hetsanalys som Brady 
et al. (2009) redovisar omfattar inte motsvarande typ av scenarier.

I detta avsnitt redovisas några enkla analyser av störningar i den primära säkerhetsfunktionen (långsam 
transport på grund av stagnant densitetsskiktat saltvatten), hanteringsmissöden vid deponering av 
avfallet samt kriticitet i det förslutna förvaret.

Störningar i den primära säkerhetsfunktionen
Vid deponering i djupa borrhål är slutförvarets centrala barriär funk tion fördröjningen i den naturliga 
bergbarriären med den mycket lång samma omsättning av det salta grundvatten som antas finnas 
på stora djup i berget. De centrala frågor som bör ställas i en scenarioanalys av deponering i djupa 
borrhål blir då: 

•	 Finns	det	mekanismer	som	kan	korta	av	grundvattenströmningstiderna	från	depone	ringszonen	till	
det mobila grundvattnet?

•	 Kan	det	salta	grundvattnet	på	stora	djup	förträngas,	mobiliseras	eller	på	annat	sätt	destabiliseras?

Dessa frågor har diskuterats i föregående avsnitt. De analyser som företagits inom SNL:s arbete 
(Brady et al. 2009, Arnold et al. 2013) adresserar bara delar av problematiken omkring termiska 
drivkrafter för uppåtriktad strömning. Även Marsic et al. (2006) och Marsic och Grundfelt (2013a) 
beräknar termiskt driven strömning. Från beräkningsresultaten kan man dra slutsatsen att utform-
ningen av förslutningen av borrhålen ovanför deponeringszonen är väsentlig för att minska de 
potentiella effekterna av termiskt driven strömning.

Grundfelt och Crawford (2014) har studerat utvecklingen av vätgas från korrosion av stål kapslar och 
foderrör av stål. En slutsats av studien är att vätgas kommer att transporteras upp genom borrhålet 
och berget i borrhålets närhet och att detta kan leda till en uppåtriktad tran sport av kontaminerad 
borrhålsmud eller kontaminerat grundvatten. En kvantitativ analys av detta är dock komplicerad och 
ryms inte inom denna studie.

Den kanske mest uppenbara mekanismen för förträngning eller mobilisering av det salta grundvatt-
net är urspolning i samband med en nedisning. Detta har behandlats i föregående avsnitt. I övrigt 
finns det, som nämnts, oklarheter i hur det salta vattnet uppkommer och rör sig (t.ex. Tsang och 
Niemi 2013).
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Hanteringsmissöden
Man kan inte utesluta att kapslar fastnar eller skadas i samband med deponeringen. Det är därför 
rimligt att i en scenarioanalys ställa sig frågan: 

•	 Vad	händer	om	en	kapsel	fastnar	så	högt	upp	i	ett	borrhål	att	den	befinner	sig	i	mobilt	grund-
vatten med låg salthalt?

Grundfelt (2013) har beräknat de radiologiska konsekvenserna av att en kapselsträng fastnar i en 
borrhålssektion med relativt rörligt vatten, det vill säga ovanför det salta grundvattnet, och inte 
kan fås loss. Dosen beräknas utgående från frigörelse av IRF5 antingen direkt i anslutning till att 
olyckan inträffar (mekanisk skada på kapseln) eller efter 100 år (korrosionsgenombrott på kapseln). 
Transporttiden till ytan har antagits vara 100 år. Den beräknade maximala årsdo sen från en fastnad 
kapsel framgår av tabell 5-1 för olika kapselgenombrotsscenarier och bräns le typer. Vid ett tidigt 
kapselgenombrott dominerar dosen från 137Cs och 90Sr. Om kapsel genombrottet fördröjs 100 år 
minskar dessa nukliders aktivitet och därigenom dosen från dem med ungefär en faktor 10. För 
kapslar med BWR-bränsle slår denna effekt igenom helt medan dosen från 108mAg med längre 
halveringstid håller uppe den beräknade dosen från kapslar med PWR-element.

Tabell 5-1. Beräknad maximal årsdos (mSv) från fastnad kapsel.

Tid för kapsel-
genombrott

Kapsel med 
BWR-bränsle

Kapsel med 
PWR-bänsle

0 år 4,0 5,7

100 år 0,4 2,1

De beräknade doserna ska jämföras med SSM:s riskkriterium (avsnitt 5.1) som motsvarar en dos 
på 0,014 mSv (SSMFS 2008:37). För att händelsen en ”fastnad kapsel” ska ge en risk som ligger 
under riskkriteriet måste sannolikhet vara lägre än 2,6×10–3 för hela anläggningen motsvarande 
3×10–5 per deponeringshål om kapseln innehåller PWR-element. Sannolikheten för att fler än en 
kapsel fastnar måste då vara i proportion lägre för att riskkriteriet ska vara uppfyllt. Det finns 
idag inga möjligheter att på ett trovärdigt sätt avgöra om detta sannolik hetskriterium kommer att 
uppfyllas i en verklig anläggning.

Kriticitet
Det deponerade använda bränslet är i princip fortfarande klyvbart. Enkla beräkningar av multiplika-
tionsfaktorn för intakta kapslar visar att marginalen till kriticitet är betryggande. När kapseln 
korroderar kommer så småningom vatten att kunna komma in i kapseln vilket förbättrar modereringen 
och ökar reaktiviteten. Även om fyllnadsmaterialet i kapseln skulle spolas bort kommer dock 
kapseln att förbli underkritisk om än med mindre marginal än vid en intakt kapsel. I det scenario 
för korrosion med därav följande mekaniska försvagning och slutligen kollaps av kapslar som 
beskrivs i referensutvecklingen i avsnitt 5.3.3 kan man principiellt tänka sig att bränslets geometri 
förändras genom att kutsar lämnar bränslestavarna och faller neråt i hålet. Om detta kombineras 
med en urspolning av borrhålsmud så att borrhålet fylls med rent vatten skulle kriticitet i något 
läge kunna uppstå. Det är givetvis mycket svårt att i dagsläget bedöma hur sannolik en sådan 
utveckling skulle vara.

Konsekvensen av en kriticitet i deponeringszonen skulle i första hand vara värmeutveckling som 
skulle leda till kokning av vatten varvid modereringen och reaktiviteten minskar och kedjereaktionen 
avstannar. När så systemet svalnar kan vatten åter rinna in i borrhålet varvid modereringen ökar så 
att en ny kriticitet kan uppstå. Rent principiellt skulle denna process kunna pågå så länge som det 
finns tillräckligt mycket klyvbart material kvar i en kritisk geometri.

5  IRF	–	Instant	Release	Fraction;	den	lättlakade	del	av	radionuklidinnehållet	i	bränslet	som	återfins	på	
bränslekutsarnas yta eller på korngränsytor som en följd av migration under bränslets tid i reaktorn
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5.3.5 Resultat från analys av den långsiktiga säkerheten

Kvantitativa analyser av den långsiktiga säkerheten vid deponering i djupa borrhål har bara genom-
förts för ett fåtal scenarier. I de amerikanska analyserna har fokus varit på uppåtriktad transport under 
ostörda förhållanden och med hänsyn till termiskt driven strömning i och omkring deponeringshålen. 
Även i SKB:s arbeten har termiskt driven strömning analyserats. SKB har även studerat och diskuterat 
konsekvenserna av gasbildning från korrosion av kapslar och foderrör liksom kriticitet.

De tydligaste slutsatserna från genomförda analyser är att förslutningen av den del av depo neringshålen 
som ligger ovanför deponeringszonen är viktig för att minska konsek venserna av uppåtriktad transport. 
I SNL:s referensutformning ges kvantitativa kriterier för permeabili teten i förslutningen. Dessa kriterier 
överensstämmer med resultaten av de beräkningar som genomförts inom SKB:s arbeten.

5.4 Sammanfattning
Såväl primära säkerhetsfunktioner som den förväntade långsiktiga utvecklingen för KBS-3-systemet 
respektive för deponering i djupa borrhål skiljer sig markant åt. KBS-3-systemets primära säkerhets-
funktion är inneslutningen i kopparkapseln som skyddas av bentonit bufferten vars egenskaper i sin 
tur skyddas av bergbarriärens egenskaper. Vid deponering i djupa borrhål utgörs säkerhetsfunktionen 
den fördröjning som fås genom att grundvattnet på deponeringsdjup antas vara väsentligen stagnant 
på grund av den densitetsskiktning som grundvattnets salthalt ger i kombination med bergets låga 
permeabilitet. Nedan redovisas först en jämförelse mellan närzonsbarriärerna i de båda förvars-
koncepten. Därefter beskrivs så långt möjligt den förväntade utvecklingen över tid, referensutveck-
lingen, för de båda slutförvarstyperna efter förslutning. Slutligen ges en sammanfattande bild av den 
troliga framtida situationen när det gäller spridning av radionuklider för de båda slutförvarstyperna.

5.4.1 Jämförelse av närszonsbarriärer

I figur 5-5 visas skalenligt närzonen för en kapsel med 12 BWR-element i ett KBS-3-förvar och 
närzonen för samma mängd använt bränsle vid deponering i djupa borrhål. På grund av den mindre 
kapseln för deponering i djupa borrhål krävs det sex kapslar för att deponera samma mängd BWR-
bränsle som en KBS-3-kapsel rymmer.

I KBS-3-förvaret omges kapseln efter att förvaret återuppfyllts med vatten av en 35 centimeter 
tjock buffert av utsvälld högkompakterad bentonit. Närzonsgeometrin i denna förvarsutformning 
är resultatet av flera decenniers utveckling och tester i bland annat Äspölaboratoriet. Genomförda 
analyser visar att bentonitbufferten i den miljö (geologisk, hydrogeologisk, geokemisk och termisk) 
som kan förväntas i slutförvaret erbjuder ett gott skydd för kapselns kopparskal så att kapseln kan 
förväntas förbli intakt under mycket lång tid.

Vid deponering i djupa borrhål är närzonens utformning styrd av möjliga borrhålsdimensioner, 
bränsleelementens storlek och krav på borrhålsmuddens egenskaper som ställs av det föreslagna 
deponeringsförfarandet. 

Som tidigare nämnts har en konsensus utvecklats att det bör vara möjligt att med vidareutveckling 
av känd teknik borra 5 kilometer djupa hål med en diameter på upp till cirka 0,5 meter. SKB har valt 
att basera sina analyser på deponering av hela bränsleelement och att välja en kapseldimension som 
rymmer två BWR-element alternativt ett PWR-element. Detta har lett till valet att basera analyserna på 
de kapsel-, foderrörs- och borrhålsdimensioner som anges i tabell 2-1. Detta ger en teoretisk dimension 
på spalten mellan kapseln och borrhålsväggen på cirka 5 centimeter varav drygt 1 centimeter upptas av 
foderrör och således omkring 4 centimeter av buffert/borrhålsmudd. I praktiken kan spalten åtminstone 
ställvis bli något vidare på grund av håldeformation och bergutfall.
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Borrhålsmudden har antagits bestå av bentonit och någon vätska, till exempel vatten eller, som föresla-
gits, syntetisk olja. Muddens förutsättningar för att skydda bränslet mot agressiva specier i grundvattnet 
och för att ge ett motstånd mot uttransport av radionuklider torde öka med ökande inblandning 
av bentonit. En ökad inblandning av bentonit ökar emellertid motståndet mot nedsänkningen av 
kapselsträngen för att vid någon punkt omöjliggöra att kapselsträngen kan föras ned av egentyngd. Det 
är i dagsläget inte klarlagt inom vilka gränser borrhålsmudden kan variera för en optimal funktion för 
ett förvar i djupa borrhål. Det står dock utom tvivel att den borrhålsmudd som omger kapseln, förutom 
att vara geometriskt tunnare än KBS-3-förvaret, kommer att erbjuda väsentligt sämre motstånd mot 
materietransport än bufferten i KBS-3-förvaret.

Slutsatsen av det ovan sagda är att KBS-3-förvarets närzonsbarriärer har visats erbjuda ett gott skydd 
av kapseln och det deponerade använda bränslet medan närzonen vid deponering i djupa borrhål inte 
kan lämna motsvarande skydd. 

5.4.2 Trolig utveckling för KBS-3

När det använda bränslet kommit på plats i KBS-3-förvaret börjar en uppvärmning av bufferten 
och berget närmast deponeringshålet. Analyser visar att en temperaturtopp nås relativt snabbt 
(5–15 år). De högsta bufferttemperaturerna kommer att ligga under design kriteriet 100 oC. 
Uppvärmningen ger upphov till vissa bergmekaniska förändringar vars konsekvenser förs vidare 
i analysen av huvudscenariot.

Parallellt med uppvärmningen börjar grundvattnet runt anläggningen att stiga. Denna åter strömning 
av grundvatten pågår under i storleksordningen decennier till något 100-tal år. Den enda mekanismen 
för att ett kapselgenombrott ska inträffa innan den första istidens början är ett skjuvbrott på grund av 
en större jordbävning. Sannolikheten för detta bedöms vara mycket liten varför det är mycket troligt 
att samtliga kapslar är när den första istiden börjar.

Figur 5‑5. Skalenlig jämförelse mellan närzonen i ett KBS-3-förvar (vänstra delen) respektive vid 
deponering i djupa borrhål (högra delen). I båda fallen avser bilden deponering av 12 BWR-element. 
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Under den första istiden ändras de mekaniska, hydrologiska, kemiska och termiska förhållandena i 
slutförvaret. De identifierade potentiella orsakerna för kapselgenombrott under denna tid (upp till 
120 000 år) är korrosion i en kapselposition som genomströmmas av grundvatten eller skjuvbrott på 
grund av ett stort jordskalv. Sannolikheten för att något av detta ska inträffa bedöms vara låg varför 
kapslarna i den troliga utvecklingen bedöms vara täta vid den första istidens utgång.

I miljonårsperspektivet med sju ytterligare nedisningar förväntas omfattningen av buffert förluster på 
grund av erosion öka. Detta beräknas leda till korrosionsgenombrott på ett fåtal (0–2) kapslar. Även 
sannolikheten för större jordskalv ökar med tiden med ökande sannolikhet för skjuvbrott på kapseln.

Resultaten från SR-Site visar att riskerna från den ovan beskrivna referensutvecklingen med god 
marginal underskrider Strålsäkerhetsmyndighetens riskkriterium.

5.4.3 Trolig utveckling för deponering i djupa borrhål.

Utvecklingen av ett förvar i djupa borrhål efter förslutning är inte tillnärmelsevis lika noggrant 
analyserad som för ett KBS-3-förvar. Beskrivningen nedan bygger på antaganden som bedömts 
vara rimliga och är mer kvalitativ än för KBS-3-förvaret.

Deponeringshålen kommer att vara fyllda av vatten och borrhålsmud under hela depone ringen.  
Därför kommer ingen återmättnadsperiod under vilken avfallet delvis är lagrat under torra förhål-
landen att förekomma. Efter förslutningen kommer borrhålet och berget närmast detta att värmas 
upp. Tidsförloppet för detta liknar motsvarande förlopp för KBS-3-systemet så att de högsta 
temperaturerna fås efter 10-tals år. Viktigare i detta fall kan vara att värmepulsen sannolikt varar 
några hundra år innan den på allvar avklingar. Hur höga temperaturer som nås är givetvis starkt 
beroende på egenskaperna för det bränsle som deponerats. I de beräkningar som genomförts inom 
SKB:s arbete ligger temperaturökningen på i storleksordningen 10–20 oC medan de amerikanska 
beräkningarna ger väsentligt högre temperaturstegringar.

Direkt efter placeringen i deponeringshålet börjar stålkapslarna att korrodera. Detta har två 
konsekvenser;	dels	förtunnas	godset	i	kapslarna	och	dels	fås	vätgas	som	en	reaktionsprodukt.	
Godsförtunningen leder så småningom till att de understa kapslarna i en kapselsträng förlorar så 
mycket av sin hållfasthet att de ger vika. I detta läge kommer sannolikt även de bränsle element 
som finns inne i den trasiga kapseln att deformeras varvid man riskerar att urankutsar friläggs 
med påföljd att mudden i hålet och grundvattnet i dess omgivning kontamineras med radionukli-
der. Temperaturstegringen liksom gasbildningen ger båda drivkrafter för uppåtrik tad strömning 
i området runt hålet vilket kan leda till uppåtriktad transport av radionuklider. Omfattningen av 
detta har inte analyseras för förhållanden som är relevanta för Sverige. I de amerikanska analy-
serna har mycket låga doser beräknats (Lee et al. 2012). Dessa tar inte hänsyn till de drivkrafter 
som kan fås från gasbildningen.

5.4.4 Trolig framtida aktivitetsspridningssituation

I figur 5-6 visas schematiskt en trolig situation vad gäller aktivitetsspridningen från ett KBS-3-förvar 
respektive vid deponering i djupa borrhål. Tidpunkten som illustreras är inte väl defini erad men skulle 
kunna vara i slutet av den nuvarande interglaciala tempererade perioden eller till och med i slutet av 
nästa nedisning.

Som beskrivs ovan visar resultaten från SR-Site att kapslarna i KBS-3-förvaret kan förväntas 
vara täta under mycket lång tid. I figuren har därför ingen aktivitetsspridning lagts in runt KBS-3-
förvaret. Vid deponering i djupa borrhål kommer kapslarna sannolikt istället att börja ge vika efter 
några hundra år vilket ger upphov till kontaminering i och omkring borrhålen. Termisk konvektion 
och gasutveckling kommer att ge en viss vertikal spridning medan långsam lateral grundvatten-
strömning och diffusion ger en spridning runt borrhålen. Omfattningen av denna spridning har inte 
analyserats kvantitativt. Beswick et al. (2014) anger att grundvattnet på deponeringsdjup kan röra 
sig cirka 30 m på 100 000 år. Om hänsyn tas till de drivande krafter i form av, till exempel, termisk 
konvektion och gasutveckling från korroderande stål borde större grundvattenrörelser än så kunna 
uppstå. Genom ren diffusion i en spricka kan radionuklider nå 30 m från hålet inom i storleksord-
ningen några tusen år.
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Figur 5‑6. Trolig framtida aktivitetsspridningssituation för KBS-3-förvar respektive vid deponering i 
djupa borrhål.
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6 Fysiskt skydd, kärnämneskontroll och återtag 

Fysiskt skydd innebär att på olika sätt förhindra stöld av kärnämne och kärnavfall, men också att 
skydda kärntekniska anläggningar mot sabotage och angrepp, som skulle kunna leda till radiologiska 
risker. Kärnämneskontroll (Nuclear Safeguards) är namnet på åtgärder som syftar till att bokföra 
och rappor tera innehav av kärnämne med syftet att förhindra att kärnämne används för otillåten 
fram ställning av kärnvapen.

6.1 Fysiskt skydd
För kärntekniska anläggningar måste det finnas en plan för det fysiska skyddet som ska vara 
godkänd av SSM, innan anläggningen får tas i drift.

Regler för hur fysiskt skydd ska anordnas finns i SSM:s föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska 
anläggningar (SSMFS 2008:12) som i detta sammanhang är tillämpbara på anläggningar för slutlig 
förvaring av kärnämne eller kärnavfall som inte slutgiltigt förslutits. Regler finns även i IAEA:s 
konvention om fysiskt skydd av kärnämne, SÖ 1985:24, från år 1980.

Det fysiska skyddet ska vara uppbyggt av en kombination av tekniska, administrativa och 
organisatoriska åtgärder:

•	 Flerfaldiga	skyddsbarriärer	i	form	av	till	exempel	områdesskydd	runt	en	anläggning,	skalskydd	i	
en byggnadskonstruktion och skydd av särskilda utrymmen.

•	 Tillträdeskontroll	som	säkerställer	att	endast	behöriga	personer	ges	tillträde.

•	 Personell	bevakning	med	särskilt	utbildade	väktare.

•	 Teknisk	övervakning	till	exempel	i	form	av	larmdetektorer	och	övervakningskameror.

•	 Instruktioner	och	åtgärdsplaner	vid	till	exempel	obehörigt	intrång.

•	 Samverkan	med	polisen.

Ett KBS-3-förvar respektive ett slutförvar för deponering i djupa borrhål skiljer sig åt i vissa 
avseenden när det gäller förutsättningarna för fysiskt skydd. Medan huvuddelen av hante ringen av 
det använda bränslet sker under jord i ett KBS-3-förvar sker denna hantering i sin helhet ovan jord 
vid deponering i djupa borrhål.

I figur 2-2 visas principutformningen för KBS-3-förvar och i figur 2-3 visas ovanjordsdelen i ett 
KBS-3-förvar såsom denna ter sig i slutet av uppförande skedet. Den del av ovanmarksan läggningen 
där använt bränsle hanteras och hela undermarksdelen utgör skyddat område enligt SSMFS 2008:12. 

I figur 2-9 visas ett exempel på hur en anläggning för deponering i djupa borrhål skulle kunna vara 
utformad. Hela anläggningen upptar en yta av cirka 1 kvadratkilometer. Den del där använt bränsle 
mottas, lagras, packas om och deponeras ligger inom skyddat område. I figuren har sedan antagits 
att anläggande av nya borrhål kan försiggå inom bevakat område. Vartefter anläggningen växer 
flyttas staketen så att både det bevakade och det skyddade området successivt växer. Administrativa 
byggnader, upplag av borrkax och liknande kan sannolikt ligga utanför bevakat område.

6.2 Kärnämneskontroll
Sverige skrev år 1968 under det så kallade icke-spridningsavtalet, vilket innebär att vi förbundit 
oss att använda kärnenergi enbart för fredliga syften och att svenskt kärnämne får kontrolleras av 
FN:s atomenergiorgan IAEA. Eftersom Sverige är medlem i EU kontrolleras allt svenskt kärnämne 
även av EU:s kontrollorgan Euratom. SSM ansvarar för att Sverige uppfyller alla internatio nella 
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avtal på icke-spridningsområdet. Allt kärnämne i Sverige bokförs och rapporteras till SSM och 
EU:s kontrollorgan. Transporter av kärnämne omfattas av speciella regler och till stånd ges av SSM. 
Detta görs för att man hela tiden ska veta var kärnämnet finns och hur mycket som finns, så att den 
världsomfattande kontrollen kan fungera.

I kontrollsystemet kommer kapseln att utgöra en redovisningsenhet. Varje kapsel får en unik beteckning 
som noteras och kapselns innehåll dokumenteras. Även all förflyttning av kapseln dokumenteras i 
kontrollsystemet. Innan deponering kontrolleras kapselns beteckning samt att kapselns förslutning är 
obruten. Vid slutförvarets mynning kan mätutrustning finnas som känner av om transportbehållaren 
innehåller använt bränsle eller inte. På så sätt kan kontrol leras att inget använt bränsle utan tillstånd förs 
in eller ut ur slutförvaret.

En annan viktig komponent i systemet för kärnämneskontroll är att kunna verifiera att anlägg ningen 
har byggts i enlighet med de ritningar som presenterats. Detta för att kunna visa att det inte finns vägar 
ut från anläggningen som inte har angivits eller att det inte finns utrymmen där annan verksamhet 
förekommer än vad som har angivits. Det innebär att kontrollorganen kommer att behöva genomföra 
inspektioner innan och under byggandet av anläggningen samt under drift och vid förslutning.

Eventuellt återtag av kapslar ställer också krav på systemet för kärnämneskontroll. Det gäller att 
kapslarnas identitet otvetydigt ska kunna fastställas och det även i ett långtidsperspektiv, vilket stäl-
ler krav på märkningen av kapslarna. Även informationen om kapslarnas innehåll behöver bevaras. 
Samma principer kan tillämpas vid återtag, transport och mellanlagring som gäller för de olika 
momenten vid deponering av kapslar.

Ett program för kärnämneskontroll ska enligt gängse betraktelsesätt bedrivas till dess det klyvbara 
materialet ska vara praktiskt oåtkomligt. IAEA anger att ett slutförvar som innehåller signifikanta 
mängder av klyvbart material kräver en övervakning som är till räck lig för att tidigt upptäcka icke 
tillåtna rörelser av materialet (IAEA 2001). En expertgrupp utsedd av IAEA (2005) menar att man 
vid deponering av använt bränsle, utan föregående upparbet ning, måste bedriva kärnämneskontroll 
även efter slutförvarets förslutning. 

SKB deltar i inter na tionella program som drivs genom IAEA och som syftar till att ta fram krav på 
ett system för kärnämneskontroll för ett geologiskt slutförvar. De lösningar som diskuteras inriktar 
sig främst på att ansvarigt kontrollorgan genom olika former av övervak ning ska kunna säker ställa 
att ingen otillbörlig verksamhet pågår med syftet att återta det använda bränslet. Det större djupet 
vid deponering i djupa borrhål medför rimligen större svårigheter att otill bör ligen komma över det 
använda bränslet. Det är dock klart att oavsett vilket slutförvars alter nativ man väljer, utgör otillbör-
ligt återtag av använt kärnbränsle från ett förslutet slutförvar en storskalig operation som knappast 
kan bedrivas utan upptäckt i ett ordnat samhälle. 

6.3 Möjligheter till återtag
SKB har vid försök i Äspölaboratoriet demonstrerat att det är möjligt att på ett säkert sätt ta tillbaka 
kapslar, som deponerats enligt KBS-3-metoden. Det är möjligt både under själva deponeringsprocessen 
och efter det att deponeringstunneln fyllts igen och bentoniten runt kapseln vattenmättats och svällt. 
I fallet med svälld bentonit, måste tunneln rensas och bentoniten runt kapseln tas bort, innan kapseln 
kan lyftas. I båda fallen lyfts kapseln upp och in i deponeringsmaskinen. Detta innebär att kravet 
i 2 kap 2 § SSMFS 2008:1att man ska kunna bringa anläggningen i säkert läge då den visar sig 
fungera på ett oförutsett sätt är uppfyllt.

Det är inte avsikten med KBS-3-metoden att kapslar som deponerats ska återtas efter förslut ning av 
förvaret, men även det är möjligt. Det skulle i så fall kräva omfattande åtgärder och stora resurser 
under lång tid.

För kapslar som deponerats i djupa borrhål är möjligheterna små att på ett säkert sätt ta upp och 
hantera kapslar som fastnat eller skadats under deponering. Detta medför även att det kommer att 
vara svårt att kunna sätta anläggningen i ett säkert läge enligt 2 kap 2 § SSMFS 2008:1. Ett återtag 
kan i varje fall bara röra den senast nedsänkta kapselsträngen eftersom man för att nå underliggande 
strängar måste ordna genomföringar genom de betongproppar som installerats mellan kapsel-
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strängarna. Detta måste bedömas som svårt att genomföra utan risk för att skada kapslar. Noteras 
kan också att kapselskador kan ha kontaminerat borrhåls mudden och utsidan av kapslarna utan att 
detta är detekterbart från ytan. Ett återtag av kapslar måste därför kombineras med en beredskap 
att ta hand om sådana skadade kapslar och eventuell kontaminerad borrhålsvätska samt eventuellt 
kontaminerade redskap som använts vid återtaget.
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7 Ledtider, utvecklingsbehov och kostnader

Av tidigare kapitel i denna rapport framgår att utvecklingsbehovet för deponering i djupa hål är stort, 
medan KBS-3-metoden har utvecklats så långt att man har kunnat gå vidare och ansöka om tillstånd 
att få uppföra ett slutförvar och en inkapslingsanläggning. Nedan beskrivs kortfattat status för de båda 
slutförvars typerna vad avser ledtider, utvecklingsbehov och kostnader. Vidare diskuteras konsekven-
serna av dessa ledtider i form av icke-tekniska projektrisker.

7.1 Ledtider och utvecklingsbehov
De centrala återstående anläggningarna i ett slutförvar som bygger på KBS-3-metoden är en inkaps-
lingsanläggning och slutförvarsanläggningen. Under våren 2011 lämnande SKB in  an sökningar till 
Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhets myndigheten om tillstånd enligt Miljöbalken respektive 
Kärntekniklagen att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsan-
läggning i anslutning till Clab (Centralt mellan lager för använt kärnbränsle) i Oskarshamns kommun.

Efter regeringens beslut om vilket underlag SKB skulle redovisa inför valet av platser för platsunder-
sökningar, initierade SKB i januari 2000 en utred ning om omfattning och innehåll i det Fud-program 
skulle behövas för att bringa kunskapen om djupa borrhål till samma nivå som det då rådande 
kunskapsläget för KBS-3-metoden. I rapporten (SKB 2000) dras slut satsen att det skulle krävas ett 
drygt 30-årigt Fud-program. Mot bakgrund av vad som redo visas tidigare i denna rapport kan man 
notera att det är mycket osäkert om genomförandet av ett sådant Fud-program skulle resultera i ett 
förvarskoncept som ur säkerhetssyn punkt är bättre än KBS-3. Kanske måste man efter en sådan 
jämförelse överge metoden för att återgå till att satsa på KBS-3 eller något annat.

I figur 7-1 visas huvudelementen i utvecklingen av KBS-3-konceptet sedan starten av projekt 
Kärnbränslesäkerhet 1976 tillsammans med en tänkbar tidsplan för utvecklingen av deponering i 
djupa borrhål förutsatt att ett beslut om sådan utveckling fattas idag. 

Huvuddragen i KBS-3-metoden angavs i KBS-3-rapporten som publicerades 1983. I Stripa 
nedlagda gruva genomfördes en lång rad experiment som ökade förståelsen för hydrogeologi och 
radionuklidtransport i berggrunden liksom även egenskaperna hos bentonit i storskaliga instal-
lationer. I Äspölaboratoriet vidareutvecklar man den kunskap som vanns i Stripaprojektet och 
testar olika tekniker och utrustningar som i en framtid kan komma till användning i slutförvaret. 
I Kapsellaboratoriet utvecklas metoder för tillverkning och kvalitetskontroll av kapslar för använt 
kärnbränsle. Sedan mitten av 1990-talet och fram till platsvalet 2009 har ett systematiskt program 
för platsval genomförts i samverkan med flera kommuner och andra intressenter. Ansökningar om 
tillstånd lämnades in 2011. Efter erhållet tillstånd kommer anläggningen att uppföras under cirka 10 år. 
Deponeringen beräknas sedan ta cirka 40 år. Enligt detta schema skulle deponeringen kunna vara 
avslutad omkring år 2070 varefter anläggningen kan förslutas.

För att föra fram konceptet djupa borrhål till den kunskapsnivå som krävs för att starta ett platsvals-
program kommer det att krävas i storleksordningen 30 års utveckling. Lokaliserings- och tillstånds-
processen kan sedan förutses ta omkring 20 år varefter anläggningsuppförande och deponering kan 
ta 40–50 år. Processen skulle då kunna vara avslutad i sin helhet något eller ett par decennier in på 
2100-talet. Denna tid kan möjligen avkortas något genom att utnyttja erfarenheter från andra länder och 
genom att vissa steg i lokaliserings- och tillståndsprocessen utförs parallellt med utvecklingsarbetet. 
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7.2 Kostnader
Kostnaderna för omhändertagandet av kärnkraftens radioaktiva restprodukter beräknas regel bundet 
med i lag fastställt intervall och presenteras av SKB i så kallade Planrapporter. Plan rapporterna 
ligger efter en gransk ning av SSM till grund för regeringens beslut om vilka avgifter som ska tas ut 
från reaktorinnehavarna för att täcka kostnaderna för omhänder tagandet av det använda kärn bränslet 
och den framtida rivningen av kärnkraftverken. Den senaste rapporten, Plan 2013 (SKB 2013b), är 
den 29:e rapporten och publicerades i december 2013. I rapporten redovisas dels hittills nedlagda 
kostnader (utfall till och med 2012 jämte prognos för 2013 och budget för 2014) respektive beräk-
nade framtida kostnader uppdelat på ett antal poster. För kärnbränsleförvaret och inkapslingsanlägg-
ningen redovisas en total kostnad på omkring 39 miljarder SEK varav drygt 5 miljarder SEK utgörs 
av redan nerlagda kostnader.

Arnold et al. (2011) redovisar kostnadsberäkningar för deponering i djupa borrhål. Dessa beräkningar 
bygger på den referensutformning av ett förvar i djupa borrhål som redovisas i rapporten. De beräk-
nade kostnaderna omfattar borrning av deponeringshål, infodring av dessa, produktion av kapslar och 
inkapsling, deponering samt borrhålsförslutning. Den beräknade kostnaden är cirka 265 miljoner SEK 
per borrhål. Kostnaderna omfattar således inte den omfattande forskning och teknikutveckling som 
kommer att krävas innan ett slutförvar kan byggas och inte heller de kostnader som är förknippade 
med platsval och platskarakterisering. Det är ett välkänt fenomen att denna typ av tidiga projektkost-
nadskalkyler oftast behöver justeras upp väsentligt vartefter projektet löper vidare.

7.3 Icke-tekniska projektrisker
I tiden utdragna projekt löper risken att samhälleliga förändringar påverkar förutsättningarna för 
projektets förverkligande. Björne och Hallin (2006) studerade denna fråga för att specifikt besvara 
frågan om samhället kommer att ha en kapacitet att garantera ett skydd för det använ da kärnbränslet 
i tidsperspektivet 75–100 år och om samhället kommer att kunna åstad komma ett slutförvar vid en 
senare tidpunkt. Som illustreras i figur 7-2 behöver samhället ha såväl finan siell som institutionell 
och teknisk kapacitet för att kunna ta hand om det använda kärn bräns let och garantera ett skydd. 
Den centrala slutsatsen av studien är att kapaciteten att ta hand om det använda kärnbränslet 
riskerar att påtagligt försvagas i ett 75–100 års perspektiv. Författarna påpekar att man med ett 
slutförvar enligt KBS-3-metoden, eller någon modifierad variant av denna, kommer att kunna ha 
tagit hand om allt använt kärnbränsle inom ramen för det utredda 75 års perspektivet, medan en 
förlängd lagring i Clab ökar osäkerheterna om samhället kommer att ha kapaciteten att på ett säkert 
sätt omhänderta det använda kärnbränslet.

Figur 7‑1. Illustration av möjliga tidsplaner för slutförvaring enligt KBS-3-metoden respektive vid deponering 
i djupa borrhål. Observera att tidsskalorna av läsbarhetsskäl har gjorts olika för de båda tidsplanerna.
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Figur 7‑2. Illustration av kritiska faktorer för samhällets förmåga att ta hand om det använda kärnbränslet.
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8 Diskussion och slutsatser

Svensk lagstiftning och internationella överenskommelser ger uttryck för samhällets krav på hantering 
och slutförvaring av använt kärnbränsle från kärnkraftverken. Med utgångspunkt i dessa krav har SKB 
definierat syftet med arbetet att omhänderta det använda kärnbränslet enligt följande:

SKB:s syfte är att bygga, driva och försluta ett slutförvar med fokus på säkerhet, strålskydd och 
miljöhänsyn. Slutförvaret utformas så att olovlig befattning med kärnbränsle förhindras, både före 
och efter förslutning. Den långsiktiga säkerheten ska baseras på ett system av passiva barriärer.

Slutförvaret är avsett för använt kärnbränsle från de svenska kärnreaktorerna och ska skapas inom 
Sveriges gränser med frivillig medverkan av berörda kommuner.

Slutförvaret ska etableras av de generationer som dragit nytta av de svenska kärnreaktorerna och 
utformas så att det, efter förslutning förblir säkert utan underhåll eller övervakning.

I denna rapport presenteras en jämförelse av KBS-3-metoden för slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle med deponering av det använda bränslet i djupa borrhål. KBS-3-metoden bygger på 
resultaten av drygt 30 års forskning. Under denna period har vid ett flertal tillfällen andra metoder 
och utformningar, däri bland deponering i djupa borrhål, studerats och värderats. Deponering i djupa 
borrhål har i samtliga dessa utvärderingar bedömts ha sämre förutsättningar än KBS-3-metoden, att 
utgöra en fullgod lösning för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle.

Jämförelsen mellan metoderna i denna rapport görs med utgångspunkt från ett antal centrala fråge-
ställningar: förutsättningar för val av förläggningsplats, förutsättningar för upp förande, depo nering 
och förslutning, kärnteknisk säkerhet vid hantering av inkapslat använt kärn bränsle, långsiktig 
säkerhet för ett förslutet förvar, fysiskt skydd och kärnämneskontroll samt planeringsförutsättningar 
i form av ledtider, utvecklingsbehov och kostnader. 

Alla kärnkraftsländer ser geologisk slutförvaring inom egna gränser som huvudalternativ och detta 
medför att deponeringsalternativen styrs av befintlig geologi. Detta leder till att man i Finland, 
Kana da och Sverige förutser en slutförvaring i kristallint berg medan man i Belgien, Frank rike 
och Schweiz riktar huvudintresset mot leror. I Tyskland har man historiskt sett bergsalt som ett 
huvudalternativ. Under de senaste fem till sex åren har man dock i ökande grad sett sig om efter 
andra alternativ såsom leror. I USA har man studerat slutförvaring i omättad tuff (sintrad vulkanisk 
aska) för det högaktiva avfallet. Sedan man stoppat planerna på att uppföra ett slutförvar vid Yucca 
Mountain har utredningar påbörjats rörande byggda förvar i salt, lerbergarter eller kristallina 
bergarter och som alternativ till detta djupa borrhål i kristallint berg. Transuraninnehållande låg- 
och medelaktivt avfall från det militära programmet slutförvaras i en  anläggning i bergsalt i New 
Mexico.

I samband med prövningen av de av SKB inlämnade ansökningarna om tillstånd att uppföra ett 
slutförvar och en inkapslingsanläggning har Strålsäkerhetsmyndigheten i december 2013 formulerat 
ett antal frågeställningar som man vill ha närmare belysta för KBS-3 respektive deponering i djupa 
borrhål. En del av dessa frågeställningar belyses nedan.

Val av material för kapseln vid deponering i djupa borrhål
Den kapsel som föreslås i SNL:s referensutformning (Arnold et al. 2011) är gjord av kolstål. Kolstål kan 
förutses komma att korrodera med en hastighet på 10 µm per år eller mer i det varma och salta vatten 
som omger kapslarna. Korrosionen leder dels till godsförtunning och dels till utveckling av vätgas. 

Som redovisats i avsnitt 5.3 förväntas godsförtunningen leda till att vissa kapslar kommer att ge 
vika för tyngden hos ovanpåliggande kapslar efter i storleksordningen något eller några hundratal år. 
Godsförtunning på grund av korrosion kommer även att medföra att kapslar kommer att bucklas av 
det hydrostatiska trycket i deponeringszonen. I tabell 8-1 redovisas korrosionshastigheter för några 
alternativa material. Flera av dessa material har betydligt bättre korrosionsbeständighet än kolstål. 
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Tabell 8-1. Sammanfattning av korrosionshastigheter för några potentiella kapselmaterial.

Legering Korrtosions-
hastighet (µm/y)*

Kommentar Referens

Rostfritt stål, inklu sive 
Ni-baserade legeringar 
såsom Alloy 825

0.01–1 Den höga salthalten och temperaturen kan 
resultera i relativt höga korrosionshastig-
heter. Den nedre delen av intervallet är 
tillämpbart förhöjt pH i betongmiljö.

Blackwood et al. 
(2002), King och 
Watson (2010), 
Wada et al. (1999)

Legeringar med högt 
Ni-innehåll, t.ex. 
Hastelloys, Alloy 625

0.01 Korrosionsresistent pga. högt Cr-innehåll 
(upp till 23 wt. %) och tillsatser av W och/
eller Co.

U.S. DOE (2008), 
Hua och Gordon 
(2004)

Ti-legeringar 0.01 Korrosionsresistenta pga. bildning av en 
passiv TiO2 film.

U.S. DOE (2008), 
Hua och Gordon 
(2004)

Zr och liknande 
“ventilmetaller”

0.001–0.01 Korrosionsresistenta pga. bildning av en 
passiv ZrO2 film.

Hansson (1985), 
Wada et al. (1999)

Kolstål 0.1–10 Den lägre delen av intevallet är applicer- 
bar i alkalina lösningar. Den övre intervall-
gränsen kan vara något högre i salt vatten 
vid 60–100 °C.

King och Stroes-
Gascoyne (2000)

* 60–100 °C salt grundvatten

Dessa material är dock betydligt dyrare än kolstål. Användande av dessa material i kapslar för använt 
kärnbränsle måste föregås av noggrann utredning av materialets mekaniska och andra egenskaper, t.ex. 
tendenser till väteför sprödning. Kopparkapslar förefaller mindre lämpliga vid deponering i djupa borrhål 
då den aktuella bufferten inte kan ge tillräckligt skydd mot aggressiva specier i det salta grundvattnet.

Val av ett kapslingsmaterial med lägre korrosionshastighet bidrar givetvis till att förlänga den period 
under vilka kapslarna förblir täta. Den största delen av gasutvecklingen på grund av stålkorrosion 
kommer dock från korrosion av foderrören. Det är knappast realistiskt att tänka sig foderrör av 
höggradiga legeringar av nickel eller titan eller foderrör av zirkonium. Möjligen skulle foderrör kunna 
göras av rostfritt stål. I den rådande miljön kommer dock även rostfritt stål att korrodera och ge upphov 
till vätgasbildning.

Funktionskrav för de olika barriärerna och barriärernas funktionsmässiga beroenden
Kravsituationen när det gäller barriärer i KBS-3-systemet är väl utvecklad och har redovisats i bland 
annat SR-Site (SKB 2011) med underlagsrapporter. I avsnitt 5.2.2 redovisas uppbygg naden av det 
system av krav som ställs på förvarssystemets initialtillstånd samt de krav som ställs på förvars-
systemets olika produktionslinjer för att säkerställa att det förutsagda initial tillståndet uppnås. 

KBS-3-systemets långsiktiga säkerhet bygger på inneslutning i koppar kapseln som skyddas av bufferten 
vars egenskaper i sin tur skyddas av bergbarriärens egenskaper. Resultaten från SR-Site visar att i 
de osannolika fall som leder till att kapseln förlorar sin inneslutande förmåga så är den sekundära 
skyddsfunktionen, fördröjning, av begränsad betydelse. Detta beror dels på att de mekanismer som 
förväntas leda till kapselgenombrott också påverkar fördröjningen i de övriga barriärerna och dels på 
att dessa händelser förväntas uppkomma när endast långlivade radionuklider som inte påverkas nämn-
värt av fördröjningen finns kvar i bränslet. Fördröjningen är dock av stor betydelse i det hypotetiska 
fallet att endast kapseln skadas med oförändrad funktion för övriga barriärer.

För djupa borrhål finns det ingen utvecklad kravbild på barriärerna. Grundfelt och Wiborgh (2006) 
redovisar en ansats att utveckla krav för den utformning av ett förvar i djupa borrhål som föreslogs 
i Pass-studien (SKB 1992) från den kravbild som då hade börjat utvecklas för KBS-3-systemet. 
Dessa delsystemkrav sammanfattas i tabell 8-2. Den beskrivning av en trolig utveckling av ett 
förvar i djupa borrhål som redovisas i avsnitt 5.4.3 visar att flera av delsystem kraven i tabellen 
knappast uppfylls av den utformning av ett förvar i djupa borrhål som ligger till grund för bedöm-
ningarna i denna rapport. Detta gäller särskilt delsystemkraven på bufferten och kraven på att de olika 
delsystemen ska kunna kontrolleras mot specificerade acceptans kriterier. Om ett förvar i djupa borrhål 
skulle utvecklas i Sverige skulle sannolikt kravbilden få justeras till något som är uppnåbart.
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Tabell 8-2. Delsystemkrav vid deponering i djupa borrhål.

Delsystem Delsystemet ska:

Kapsel • vara tät vid deponering och helt innesluta det använda kärnbränslet

• motstå de mekaniska belastningarna vid deponering

• ha försumbar inverkan på de övriga barriärernas säkerhetsfunktioner

• kunna hanteras och deponeras på ett säkert sätt

• kunna tillverkas med hög tillförlitlighet enligt specifikation 

• kunna kontrolleras mot specificerade acceptanskriterier

Buffert • ha så låg hydraulisk konduktivitet att den advektiva1 transporten är låg

• hålla kapseln centrerad i borrhålet

• ha försumbar påverkan på de övriga barriärernas säkerhetsfunktioner

• kunna upprätthålla sina säkerhetsfunktioner under lång tid

• kunna installeras enligt specifikation med hög tillförlitlighet 

• kunna kontrolleras mot specificerade acceptanskriterier

Infodring • motverka bergutfall och håldeformation

• medge säker deponering av kapsel och buffert

• tillåta expansion av bufferten så att den får kontakt med berget

• inte signifikant påverka bergets och de övriga barriärernas säkerhetsfunktioner

• kunna installeras med hög tillförlitlighet enligt specifikation

• kunna kontrolleras mot specificerade acceptanskriterier

Förslutning • förhindra intrång

• begränsa advektiv transport1 i borrhålet

• vara långsiktigt beständig

• inte signifikant påverka barriärernas säkerhetsfunktioner

• kunna installeras enlig specifikation med hög tillförlitlighet 

• kunna kontrolleras mot specificerade acceptanskriterier

Borrhål • medge att kapsel och buffert som uppfyller säkerhetskraven kan deponeras 

• medge att förslutning som uppfyller säkerhetskraven kan installeras

• inte signifikant påverka bergets och de övriga barriärernas säkerhetsfunktioner

• med hög tillförlitlighet kunna borras enligt specifikation

• kunna kontrolleras enligt specificerade acceptanskriterier

Berget • isolera slutförvaret från biosfären

• fördröja radionuklidtransporten till biosfären

1  Advektiv transport = transport av ett ämne eller konstant egenskap med en vätska eller gas som förflyttas (Wikipedia).

Den helt dominerande säkerhetsfunktionen vid deponering i djupa borrhål är den långsamma vatten-
omsättningen i deponeringszonen som i sin tur beror på den densitetsskiktning som upp står på grund 
av det saltare djupa grundvattnet. Denna säkerhetsfunktion är inte beroende av övriga barriärer men 
kan potentiellt försämras på grund av värmeutveckling på grund av bränslets resteffekt och bildning 
av vätgas ifrån korrosion av kapslar och foderrör.
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Tilltron till barriärerna
Tilltron till KBS-3-barriärernas säkerhetsfunktioner har utvecklats under lång tid och grundas 
på ett allsidigt forskningsprogram som omfattat både materialegenskaper och arbetsmetoder. 
Säkerhetsfunktionerna har utmanats i ett flertal säkerhetsanalyser där SR-Site är den senaste.

I avsnitt 5.4.1 visas att närzonen i ett förvar i djupa borrhål inte kan förutses bidra signifikant 
till den långsiktiga säkerheten. Berget blir då den enda barriären som ger ett långsiktigt skydd. 
Mycket tyder på att den densitetsskiktning som är bergbarriärens huvudsakliga säkerhets funktion 
är vanligt förekommande och att övergångszonen mellan sött och salt grund vatten i flacka områden 
ligger någonstans mellan knappt 1 000 m och 1 500 m djup. Vissa data tyder på att signifikanta 
salthaltsvariationer förekommer inom den salta grundvattenzonen. 

Även om flera författare anger att det salta vattnet troligen bildats genom växelverkan mellan 
gammalt meteoriskt vatten och bergmineraler och att det inte har haft kontakt med ytligare system 
på flera miljoner år så finns det idag stora kunskapsluckor (Tsang och Niemi 2013). För att fylla 
dessa kunskapsluckor behöver man sannolikt utveckla nya undersöknings- och utvärderingsmetoder 
eftersom det stora djupet medför komplikationer.

Analys av risken för kriticitet 
Skulle vatten komma in i kapseln så är KBS-3-kapseln mer reaktiv än kapseln för deponering i djupa 
borrhål. I det fall vatten tränger in i en KBS-3-kapsel med obestrålat bränsle med en initial anrikning 
som överstiger 2,4 % får man räkna med att kriticitet kan uppstå. Risken för detta minskar givetvis 
med ökad utbränning. I figur 8-1 visas kriticitets risken vid vatteninträngning i en KBS-3-kapsel som 
funktion av initial anrikning och utbränning. Bränsle som har en kombination av initial anrikning och 
utbränning som ligger under kurvan kan inte bli kritiskt medan förutsättningar finns för kriticitet för 
bränsle som ligger över kurvan. Förutsättningen för att kriticitet ska uppstå i det senare fallet är dock 
att vatten finns tillgängligt och att geometrin är sådan att kriticitet kan uppstå.

I säkerhetsanalysen för driftskedet (SKBdoc 1091141) visas att inga händelser av händelseklass 
H3-H4 leder till en sådan kapselskada att kapseln kan vattenfyllas. I SR-Site (SKB 2011) görs 
bedömingen att sannolikheten för kriticitet i slutförvaret är försumbar. I en skrivelse till SSM 
(SKBdoc 1417733) visas att konsekvenserna av det orealistiska fallet att kriticitet skulle uppstå i ett 
KBS-3-förvar är begränsade.

I slutförvaret förväntas KBS-3-kapseln förbli tät under mycket lång tid. Detta medför att kriticitets-
risken i ett KBS-3-förvar är mycket liten. Detta förstärks ytterligare av att den andel av bränslet i 
förvaret som ligger över kurvan i figur 8-1 är liten.

Figur 8‑1. Samband mellan initial anrikning, och utbränning samt kriticitetsrisk. I området över kurvan 
kan systemet bli kritiskt medan kriticitet är uteslutet under kurvan.

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40 50 60

Burnup (MWd/kgU)

Initial enrichment (% U -235)

Actinides

Actinides and fission products



SKB P-14-21 73

Kriticitetsrisken vid deponering i djupa borrhål har belysts i avsnitt 5.3.4. Genom att kapselgenom-
brotten kan förväntas ge en väsentligt förändrad geometri samtidigt som det inte kan helt uteslutas 
att borrhålet spolas rent från borrhålsmud kan man inte utesluta att kriticitet uppstår. Det är idag 
mycket svårt att bedöma sannolikheten för ett sådant fall. Ingen konsekvensanalys har genomförts 
för ett sådant fall.

Motsättningen – oåtkomligt mot att kunna åtgärda
Under deponeringsfasen är hanteringen av bränslet i ett KBS-3-förvar helt reversibel. Metoder att 
återta kapslar för att sätta systemet i ett säkert läge i enlighet med kraven i 2 kap 2 § SSMFS 2008:1 
har utvecklats och testats i Äspölaboratoriet. Efter förslutningen av KBS-3-förvaret ska inga mänskliga 
ingrepp behövas. Principiellt är det dock möjligt att ta sig ner i anläggningen för att återta bränslet. 
Kapslarnas förväntade täthet medför att risken för att man ska träffa på material som är kontaminerat av 
radioaktivitet från det deponerade bränslet måste bedömas som liten. Naturligtvis är ett sådant projekt 
mycket omfattande och kostnads krävande. Det är sannolikt inte möjligt att otillbörligen genomföra i 
ett ordnat samhälle.

Vid deponering i djupa borrhål ligger bränslet på större djup. Bränslet är omslutet av kapslar vars 
täthet, åtminstone efter en tid, kan ifrågasättas. Kapselsträngarna är dessutom separerade av betong-
proppar som måste penetreras för att man ska kunna hämta upp underliggande kapslar. Allt detta gör 
att återtag, både behörigt och obehörigt, måste anses som mycket svårt, om inte omöjligt, och förenat 
med radiologiska risker på grund av kontaminering av borrhålsvätska, kapslar och redskap.

Markanvändningsrestriktioner
Under slutförvarens driftperiod då utbyggnad och deponering pågår parallellt under drygt 50 år 
finns följande skillnader i behoven av restriktioner för hur förvarsområdet kan användas: För KBS-3 
är det endast det relativt begränsade området med själva ovanmarksanläggningen samt eventuella 
ventilationsbyggnader (totalt ca 0,2 km2), där förbindelse finns mellan ytan och deponeringsområdet, 
som behöver inhägnas och inte kan användas för andra ändamål. För djupa borrhål får man räkna 
med att hela deponeringsområdet med ovanmarksanläggningen och de 80 borrhålen (totalt ca 1 km2) 
kommer att behöva inhängnas och undantas från annan användning.

Efter förslutning kan markområdena ovanför såväl KBS-3-förvar som ett förvar i djupa borrhål 
återställas och användas på normalt sätt för de flesta andra ändamål. Restriktioner för borrning och 
undermarksarbeten kan dock vara på sin plats. Eftersom ett förvar i djupa borrhål ligger på större 
djup är sannolikheten för att ett sådant förvar ska beröras av framtida undermarksarbeten lägre 
än för ett KBS-3-förvar. Emellertid kan man förvänta sig att radionukliderna i ett KBS-3-förvar 
under mycket lång tid kommer att vara inneslutna i sina kapslar medan det inom några sekler kan 
utvecklas områden runt de deponerade kapslarna med kontaminerat grundvatten kring ett förvar i 
djupa borrhål, se figur 5-6. Ett förvar i djupa borrhål innebär dessutom 80 st återfyllda av människan 
skapade potentiella förbindelsekanaler mellan deponeringsområde och markyta spridda över hela 
förvarsområdet medan det för ett KBS-3 förvar endast handlar om 4–5 st sådana förbindelser (ramp, 
schakt och ventilationsförbindelser). Ett förvar i djupa borrhål innehåller dessutom dessa potentiella 
förbindelsekanaler kapslar med avfall vilket inte är fallet i KBS-3 förvaret. Konsekvenserna 
av ett intrång i ett förvar i djupa borrhål kan därför vara större än vid motsvarande intrång i 
ett KBS-3-förvar. Det är värt att påpeka att de geotermiska kraftverk som byggs i Tyskland och 
Frankrike bygger på borrhål som är 4–5 km djupa och att utvinning av naturresurser på några tusen 
meters djup förekommer redan idag på andra håll i världen. Det kan således komma att finnas 
anledningar till djupa borrningar i en framtid även i vår del av världen.
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Svensk Kärnbränslehantering AB

Sammanfattning

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) söker tillstånd enligt miljöbalken för slutförvaring av använt 
kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret) i uppländska Forsmark. Inom ramen för tillståndsprövningen har 
flera remissinstanser begärt kompletteringar avseende transporter till och från den planerade 
anläggningen. Denna utredning syftar till att ta fram underlag som kan ligga till grund för att besvara 
följande kompletteringsönskemål:

 Den tekniska genomförbarheten av sjötransporter av bergmassor, bentonit samt lera. Vidare 
ska sjötransporter konsekvensbedömas med fokus på buller, naturmiljö, samt 
trafikolycksrisker. 

 Ekonomisk kalkyl av den totala kostnaden för vägtransporter och sjötransporter av bergmassor 
och bentonit och lera för att underlätta jämförelsen mellan alternativen. 

 Möjligheten att begränsa transporter till klockan 07.00–22.00 vardagar, istället för den sökta 
transporttiden 06.00–22.00 vardagar.

Utredningen fokuserar på alternativskiljande aspekter mellan väg- respektive sjötransporter av berg 
och bentonit och lera för Kärnbränsleförvaret i Forsmark. 

Transportflöden

Lastbilstransport av bergmassor medför under driftskedet cirka 50 fordonspassager per dygn. De flesta 
bergtransporterna har bedömts gå söderut längs väg 76 och till viss del längs väg 288. 
Lastbilstransport av bentonit och lera medför under driftskedet cirka 20 fordonspassager per dygn. 
Trafiken kommer gå från Hargshamn till Forsmarks industriområde på vägarna 292 och 76.

Ordinarie trafik (utan Kärnbränsleförvarets beräknade trafik) på vägarna var 2012 på väg 76 (vid 
Norrskedika) cirka 4 700 fordon per dygn varav cirka 470 var tung trafik. Bentonit-, ler- och 
bergtransporterna motsvarar därmed en ökning av cirka 0,5 procent respektive 1 procent av den totala 
trafiken, eller fyra procent respektive tio procent av den tunga trafiken. Motsvarande ordinarie trafik 
för väg 292 var cirka 800 fordon, varav cirka 174 var tung trafik. Bentonit- och lertransporterna 
motsvarar därmed en ökning av cirka 2,5 procent av den totala trafiken, eller 12 procent av den tunga 
trafiken på väg 292. Den ordinarie trafiken är som intensivast klockan 06:00–07:00 samt 16:00–17:00.

Fartygstransporter av bergmaterial beräknas till som högst cirka tre anlöp i veckan under byggetapp II. 
Fartygstransporter av bentonit och lera beräknas till som högst cirka 2,5 anlöp i veckan under 
förslutningsskedet.

Teknisk genomförbarhet och kostnader

Transport av bergmassor från Forsmarks hamn kan kräva en utbyggnad av hamnen. Hamnens 
utbyggnad måste detaljprojekteras men bedömningen är att den är tekniskt genomförbar. Tidiga 
uppskattningar visar att kostnaden för anläggningarna har beräknats ligga mellan 40-60 miljoner 
kronor antaget att massorna kan transporteras och lastas direkt på båt utan mellanlagring vid hamnen. 
Till detta kommer kostnad för transport från bergupplaget till hamnen med lastbil eller transportband. 
Denna kostnad har uppskattats till 70–90 miljoner. Denna kostnad är mycket ungefärlig eftersom 
ingen projektering av nödvändiga anläggningar är gjord. Till detta kommer kostnad för utökad 
hamnorganisation.

Sjötransport av bergmaterial kan vara ekonomiskt möjligt beroende på marknadsläget. Alternativ med 
sjötransport av bergmaterial ökar möjligheten att finna lämplig avsättning av materialet vilket är en 
positiv konsekvens ur aspekten hushållning med naturresurser. Värdet på materialet beror på den 
mineralogiska kvaliteten samt vilken krossfraktion man erbjuder. Mineralogiska tester för 
ballaständamål är inte utförda.
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Forsmarks hamn samt farled kan inte ta emot de stora fartyg (10 000 – 50 000 dwt) som oftast 
transporterar bentonit och lera från producenterna. En utbyggnad av Forsmarks hamn och fördjupning
av befintlig farled som skulle medföra att större fartyg kan tas emot bedöms medföra risk för stor 
störning på naturmiljön, däribland flera Natura 2000-områden. Transport direkt från producenten med 
mindre fartyg (cirka 4 000 dwt) är möjlig, alternativt måste en omlastning ske till mindre fartyg i 
annan hamn. Vilket alternativ man än väljer krävs det investeringar i storleksordningen 260 miljoner 
kronor för lastningsanordningar och hantering i slutna system samt lagrings- och hanteringsytor på 
upp till fyra hektar i Forsmarks hamn. Eftersom det är ont om ytor i närheten av Forsmarks hamn 
kommer ytorna behövas skapas genom utfyllnad i vatten, vilket kräver tillstånd enligt miljöbalken. 
Om Hargshamn väljs som omlastningshamn till mindre fartyg in till Forsmark behövs dessa 
anordningar byggas även där vilket innebär en dubbel kostnad.

Vad gäller transport av bentonit bör extra omlastning och ökad hantering undvikas då 
bentonitmaterialets funktion som skyddande barriär ställer höga tekniska krav på kvaliteten. Varje 
hanteringssteg och omlastning medför risk för påverkan på kvaliteten i form av fukt och 
kontaminering. Av det skälet bedöms omlastning från stort fartyg till mindre fartyg för vidare 
intransport i Forsmark vara olämplig.

Sjötransport av bentonit och lera ända fram till Forsmarks hamn kan kräva utfyllnad vilket i sin tur 
kräver tillstånd enligt miljöbalken. Detta medför både höga kostnader samt risken att ett tillstånd för 
utfyllnad inte beviljas. Vidare medger inte fartygstransport in till Forsmarks hamn den nödvändiga 
flexibiliteten avseende logistik då driftskedet och avvecklingsskedet måste ha kontinuerlig tillgång till 
bentonit och lera. Förutsatt att utfyllnad i vatten utförs inom SFR-projektet bör möjligheten till direkt 
sjötransport in till Forsmark övervägas på nytt.

Miljöpåverkan

Lastbilstransporter av bergmassor, lera och bentonit
Den största påverkan avseende buller från lastbilstransporter av bergmassor uppstår under byggetapp 
II som varar 3,5 år och genererar de mest intensiva trafikflödena. Gällande bentonit och lera uppstår de 
mest intensiva transportflödena under sex år av avvecklingsskedet. Bullerutredningar visar att denna 
påverkan från Kärnbränsleförvaret är marginell jämfört med nollalternativet. Under övriga perioder 
genererar berg eller bentonit transporter mindre än 60 fordonsrörelser per dag vilket, baserat på 
motsvarande beräkningar av bullerpåverkan vid utbyggnad av SFR, skulle medföra en ökning om 0,5 
dBA (ekvivalent ljudnivå), vilket är knappast märkbart.

Risken avseende personskador på grund av vägolyckor kommer främst vara beroende av framtida 
ordinarie trafikflöden och situation. Riskanalysen för Kärnbränsleförvarets totala tillskott av 
transporter visade på en ökning från tio till elva dödsfall under 70 år. Berg, bentonit och 
lertransporterna utgör dock en mindre del av Kärnbränsleförvarets transporter.

Sjötransporter av bergmassor, lera och bentonit
Lastning av bergmassor vid Stora Asphällan samt sjötransport av massorna bedöms inte medföra 
någon betydande bullerpåverkan på Natura 2000-områdena. De beräknade ekvivalenta bullernivåerna 
som sjötransport kommer att orsaka inom de berörda Natura 2000-områdena beräknas bli lägre än 40 
dBA, vilket är ungefär samma ljudnivå som en viskning. De beräknade maximala bullernivåerna vid 
lastning är som mest cirka 49 dBA, vilket är i nivå med vanlig samtalston. Eftersom sjötransporterna 
kommer behöva pågå under flera år kommer fågellivet kunna anpassa sig. 

Konsekvensen avseende olycksrisker vid sjötransporter är inte helt klarlagd för den omfattning/ 
varaktighet som Kärnbränsleförvaret skulle medföra och behöver utredas vidare. Särskilt viktigt är att 
m/s Sigrids verksamhet inte får störas. Detta måste säkerställas i vidare analyser.
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Reglering av arbetstider

Den föreslagna begränsningen av transporttiden till 07.00–22.00 vardagar skulle medföra ett tätare 
trafikarbete under övriga timmar. Den senareläggning av transporterna med en timme som har 
föreslagits bedöms göra marginell miljönytta i form av minskat buller eftersom Kärnbränsleförvaret 
står för en så liten del av det totala trafikflödet på vägarna. Detta gäller även under morgontimmarna 
eftersom den ordinarie trafiken också är som intensivast då.

Samlad bedömning

För- och nackdelar med väg- och sjötransporter sammanfattas i tabell S-1. 

Tabell S-1. Sammanfattande bedömning mellan olika transportalternativ.

Aspekt Vägtransport 
bergmassor

Fartygstransport 
bergmassor

Vägtransport 
bentonit och lera

Fartygstransport 
bentonit och lera

Investeringar 
(miljoner kronor)

0 40-60 (hamn) + 75–90 
(transportband alt. 
vägtransport)

0 260

Transportkostnad 
(miljoner kronor)

330 (35 km)

630 (100 km)

500 (100 km) 140 100

Buller Marginell 
påverkan

Liten påverkan Natura 
2000

Marginell 
påverkan

Liten påverkan Natura 
2000

Påverkan på 
naturmiljö

Ingen Liten påverkan Natura 
2000

Ingen Liten påverkan Natura 
2000

Olycksrisk Låg Går ej bedöma utan 
mer detaljerad 
utformning av hamn

Låg Går ej bedöma utan 
mer detaljerad 
utformning av hamn

Tillstånd mm Inga Går ej bedöma utan 
mer detaljerad 
utformning av hamn

Inga Vattenverksamhet

Sammanfattningsvis är en lösning där bergmaterialet transporteras sjövägen inte nödvändig för att 
minska bullerstörningen från lastbilstransporter. Denna bedömning grundar sig på att 
lastbilstransporterna bara utgör några procent av den ordinarie trafiken och att bullerpåverkan från 
lastbilarna enligt beräkningar är marginell. Sjötransport av bergmassor är en möjlighet som kan vara 
intressant beroende på marknaden vid tidpunkten för transporterna samt på vilken transportkostnad 
som är aktuell vid den tidpunkt då bergmaterialet ska transporteras bort. Det kräver dock investeringar 
vid Forsmarks hamn i storleksordningen 110–150 miljoner kronor. Buller från fartygstransporter 
medför sannolikt ingen störning på närliggande Natura 2000-områden. Sannolikheten för 
fartygsolyckor är låg och eventuell påverkan från en sådan på Natura 2000-områden har inte utretts 
närmare. 

De tillkommande lastbilar som behövs för bentonittransporterna ger en marginell ökning av 
lastbilstrafiken jämfört med ordinarie trafik och ger inte så stor bullerstörning att det är nödvändigt av 
det skälet att transportera bentonit och lera på fartyg ända in till Forsmarks hamn. Det är tekniskt 
genomförbart men kräver investeringar i storleksordningen 260 miljoner kronor. Det behövs även 
utfyllnad i vatten för att kunna bygga mottagningsanläggning. Om utbyggnad av SFR får tillstånd för 
utfyllnad i området kan frågan däremot vara intressant att bedömas på nytt.

Begränsningen av arbetstid till 07.00–22.00 bedöms göra marginell miljönytta eftersom 
Kärnbränsleförvarets andel av trafikflödet blir låg jämfört med den ordinarie trafiken.
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1 Bakgrund och syfte
Svensk Kärnbränslehantering (SKB), söker tillstånd för slutförvaring av använt kärnbränsle i 
uppländska Forsmark. En tillståndsansökan med MKB har lämnats in till mark- och miljödomstolen. I 
den inledande fasen av prövningen har de remissinstanser som granskat ansökan begärt 
kompletteringar i vissa frågor.

Syftet med denna utredning är att: 

 Utreda den tekniska genomförbarheten av sjötransporter av bentonit och lera samt bergmassor. 
Vidare ska sjötransporter konsekvensbedömas med fokus på naturmiljö, trafikolycksrisk samt 
buller. 

 Uppskatta den totala kostnaden för vägtransporter och sjötransporter av bergmassor och 
bentonit för att underlätta jämförelsen mellan alternativen.

SKB avser även att söka ett separat tillstånd för utbyggnad av det befintliga Slutförvaret för kortlivat 
radioaktivt avfall, SFR, även det i Forsmark (figur 1-1). De båda projekten söker separata tillstånd, 
men frågeställningarna är lika med avseende på transporter till och från anläggningarna och 
utbyggnaden av SFR berörs därför också i denna utredning. De två projektens byggskeden är 
planerade att överlappa i tid. Den exakta tidpunkten för start av projekten är dock beroende av att 
samtliga tillstånd beviljas samt av tidpunkten för när dessa beviljas. Transporter är därför beskrivna 
för olika typår under projektets olika stadier snarare än för kalenderår.

Figur 1-1. Översikt- projekt Kärnbränsleförvaret samt SFR.
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2 Avgränsningar och begränsningar
Utredningen fokuserar på alternativskiljande aspekter mellan väg- respektive sjötransporter av berg, 
bentonit och lera för slutförvaret för använt kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret). Utredningen utgår från 
befintligt underlagsmaterial.

De scenarier som har utretts är: 

Bergtransporter
a. Vägtransport från bergupplaget till slutdestination,
b. Sjötransporter från Forsmarks hamn (inklusive transport från bergupplaget till hamnen),

Bentonittransporter
c. Sjötransport med större fartyg från ursprungshamn till Hargshamns hamn och omlastning till 

mindre fartyg vidare till Forsmark,
d. Sjötransport med större fartyg från ursprungshamn till Hargshamns hamn och omlastning till 

lastbil vidare till Forsmark,
e. Sjötransport från ursprungshamn direkt till Forsmark med mindre fartyg.

Bergmaterial kommer att alstras av tunneldrivningen för förvaret. Bentonit behövs för buffert kring 
kopparkapslarna och lera behövs för återfyllnad. Båda materialen är två olika kvaliteter av bentonitlera, 
men för att markera att det rör sig om olika material med olika egenskaper benämns det material som 
används för att tillverka buffert som bentonit. Det som används för återfyllnad benämns som lera.

Uppförandet av Kärnbränsleförvaret samt utbyggnad av SFR kommer även att kräva andra transporter 
av till exempel annat byggmaterial och kontorsutrustning. Transporter av övriga material bedöms inte 
vara så stora eller samlade i tid att det är ekonomiskt eller praktiskt att genomföra dessa med fartyg. 
Transporter på lastbil kommer därmed att kvarstå som förutsättning för dessa transporter. Även 
persontrafik till området förutsätts ske på väg.

I denna utredning studeras framförallt transport av bergmaterial, bentonit och lera med fartyg via 
Forsmarks hamn. Transport sjövägen av bergmaterial skulle även kunna gå via Hargshamns hamn. Ett 
sådant alternativ skulle ändå inte medföra någon minskning av vägtransporter eftersom det krävs en 
inledande transport på väg från Forsmark till Hargshamn. 

Projektet kommer pågå under mycket lång tid. Möjligheten att finna avsättning för bergmaterial eller 
eventuella intäkter de kan ge är därför svåra att förutspå. Detsamma gäller kostnader för investeringar 
och transporter. Resonemangen i denna rapport ska därför anses vara principiella och peka på möjliga 
lösningar och på storleksordningar vad gäller kostnader.
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3 Omräkningsfaktorer för bergmassor
1 tfm3 berg (teoretisk fast mängd) är den mängd berg som sprängs ut inom en teoretisk kontur. Anger 
den mängd berg som sprängs ut från en tunnel eller bergrum exklusive sådant berg som lossnar vid 
sprickbildning från sidorna, så kallat överberg.

1 fm3 berg (volym fast berg) är den volym fast berg som sprängs ut från en tunnel eller bergrum 
inklusive sådant berg som lossnar vid sprickbildning så kallat överberg.

1 m3 berg (volym löst berg) är den volym berg som är utsprängt. Densitet på detta bergmaterial beror 
på bearbetning såsom krossning, vilket ger olika fraktionsstorlekar.

Skillnad på volymen avseende fast berg och lösgjort berg är generellt en faktor om 1,5 (1 fm3 = 1,5 m3

lösa bergmassor.)

1 fm3 antas motsvara cirka 1,5 m3 lösa bergmassor eller 2,7 ton. 

1 m3 löstaget berg antas motsvara 1,7 ton. 

Mängder bergmassor och bentonit och lera för Kärnbränsleförvaret baseras på (SKBdoc 1195211,
SKBdoc 1203765). 
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4 Projektbeskrivning Kärnbränsleförvaret

4.1 Uppförandeskede

Under uppförandeskedet färdigställs ramp, schakt, centralområdet och första slingan i förvarsområdet. 
Sammanlagt ska cirka 1,6 miljoner ton bergmaterial tas ut. 

Uppförandeskedet varar under cirka sju år och består av två etapper, byggetapp I och byggetapp II, 
som varar cirka 3,5 år vardera.

Mängden bergmaterial som genereras är olika under de två etapperna. Ingen bentonit används under 
uppförandeskedet.

4.1.1 Byggetapp I

Under Byggetapp I kommer cirka 525 000 ton bergmaterial att tas ut. Detta material består då av 
ytberg och tunnelberg i storleken 0–500 millimeter. 

Inledningsvis i projektet kommer bergmaterial att behövas för utfyllnad för att skapa ytor till det 
framtida driftområdet. Utfyllnaden kommer att kräva 180 000–200 000 kubikmeter. Vidare finns även 
ett behov av material för ovanmarksanläggningar under Etapp I vilket uppskattas till 45 000 
kubikmeter. Totalt har antagits att 245 000 kubikmeter bergmaterial kommer att användas. Detta 
behov motsvarar cirka 420 000 ton bergmaterial. Inledningsvis kommer det därmed inte att behöva 
transporteras bort något bergmaterial.

Ett antagande görs att det därmed under de första 2,5 årens arbeten inte kommer att ske några 
bergtransporter alls. Det överskott av bergmaterial som produceras kommer att transporteras bort 
under sista året av byggetapp I.

Totalt skulle detta medföra att byggetapp I genererar ett överskott av bergmaterial på cirka 105 000 
ton under det sista året. 

I tidigare dokument som ställts till Mark- och miljödomstolen har mängden 150 000 ton per år angetts 
för Etapp I. Detta kommer sannolikt bli en överskattning, men för att angivna mängder i ansökan ska 
vara konsekventa har mängden 150 000 ton under det sista året använts även i föreliggande utredning.

4.1.2 Byggetapp II

Under byggetapp II ska cirka 1 075 000 ton bergmaterial tas ut. Under andra delen av 
uppförandeskedet kommer en skip att vara färdigställd för transport av bergmaterial. Innan transporten 
upp ur tunneln kommer bergmaterialet att krossas i en krossanläggning nere i berget, och 
bergmaterialet kommer att få en storlek på 0–150 millimeter. 

Här beräknas att allt berg som genereras kommer att transporteras bort och inte kan användas inom 
projektet. 

Transportsituationen under Etapp II beskrivs för ett typår där cirka 215 000 ton transporteras bort.

4.1.3 Driftskede

Under driftskedet som löper under cirka 50 år genomförs driftsättning, bergarbeten för deponering av 
kapslar, samt återfyllnadsarbeten av deponeringstunnlar. Under driftskedet kommer bergarbeten att 
bedrivas under 40 år vilket kommer att generera cirka 4,8 miljoner ton bergmaterial. I utredningen 
antas en deponeringstakt om 150 kapslar per år.

Transportsituationen beskrivs med ett typår då 120 000 ton bergmassor transporteras bort.

I slutet av perioden kommer bergmaterial inte transporteras bort. Det kommer att lagras på 
bergupplaget för att användas internt vid kommande avveckling och förslutning av 
Kärnbränsleförvaret. 
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Under driftskedet behövs lera för kontinuerlig återfyllnad av deponeringstunnlarna. Totalt kommer 
cirka 2,3 miljoner ton bentonit och lera användas till återfyllnad av deponeringstunnlarna och som 
buffert kring deponeringskapslarna. 

Återfyllning: 2 100 000 ton lera totalt
Deponering: 160 000 ton bentonit totalt. 

Transportsituationen gällande bentonit beskrivs för ett typår då 50 200 ton bentonit och lera 
transporteras till Kärnbränsleförvaret. Driftperioden då merparten av bentonit och lera används 
bedöms pågå i 45 år. 

I sammanställningen har inte tagits hänsyn till att SFR kommer att behöva bergmaterial i sitt 
avvecklingsskede. Beräkningarna har utgått från att hela överskottet av bergmassor inom projekt 
Kärnbränsleförvaret transporteras bort, vilket sannolikt ger en överskattning av transportmängderna.

4.1.4 Avvecklingsskede

Avvecklingsskedet då bergrummen försluts förväntas pågå under en period om cirka 15 år.

Totalt finns ett behov av bergmaterial (bergkross och block) om cirka 470 000 ton.

Behovet av bergmaterial genererar dock inga externa transporter då materialet ska finnas lagrat på 
upplaget.

Det finns ett totalt behov av lera för förslutning av cirka 1 350 000 ton. Förslutning med behov av lera 
uppstår under en period om nio år. 

Det största behovet av lera uppstår vid förslutning av stam – och transporttunnlar under cirka sex år. 
Transportsituationen beskrivs för ett typår då 185 800 ton lera transporteras in till området.

Behovet då ramp och schakt ska förslutas under cirka tre år är mindre. Transportsituationen beskrivs 
för ett typår då 80 000 ton lera transporteras in till området.

4.1.5 Upplagsytor

SKB planerar för att anlägga ett bergupplag i anslutning till driftområdet för Kärnbränsleförvaret. 
Bergupplaget kommer att rymma cirka 450 000 kubikmeter bergmassor (cirka 765 000 ton). En mobil 
bergkross samt en betongstation kommer etableras i närheten av bergupplaget, se figur 5-1.

Figur 5-1. Ytdisposition av driftområde för Kärnbränsleförvaret. Källa: Lange Art Arkitektkontor AB.
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5 Projektbeskrivning utbyggnad av SFR
Utbyggnad av SFR, genererar ett överskott om cirka 1,3 miljoner ton av bergmassor. Målet är att 
fartygstransport ska vara förstahandsalternativet för borttransport av bergmaterial.

5.1 Uppförandeskede

I samband med utbyggnaden av SFR kommer cirka 2,1 miljoner ton bergmassor genereras. 
Inledningsvis kommer det att finnas ett behov av cirka 480 000 ton bergmassor för utfyllnad av 
vattenområden för anläggande av nya ytor för bergupplag samt för driftverksamhet. Vidare finns 
behov av bergmaterial för vägar inom tunnlarna, ballast för betongtillverkning och liknande om cirka 
320 000 ton. Totalt har SFR ett behov av cirka 800 000 ton bergmaterial inom projektet under 
byggskedet.

5.2 Driftskede

SFR genererar inget bergmaterial och har inget behov av bentonit under driftperioden.

5.3 Avvecklingsskede/ förslutning

För avveckling och återförslutning behövs cirka 750 000 ton bergmaterial. Detta material planerar 
SKB att ta från projekt Kärnbränsleförvaret. SKB kommer inte att mellanlagra massor från 
utbyggnaden av SFR för driftfasen eller för framtida återfyllnad. Om dessa massor kan tas från 
Kärnbränsleförvaret skulle det minska de mängder bergmaterial som ska transporteras bort från 
Kärnbränsleförvaret. 

SFR har ett totalt behov av bentonit för förslutning om cirka 66 000 ton.

5.4 Upplagsytor

SKB kommer att i samband med ansökan om en utbyggnad av SFR söka tillstånd för utfyllnad i vatten 
och anläggande av ett bergupplag vid driftområdet vid Asphällan. Det föreslagna bergupplaget är 
anpassat till cirka 900 000 m3 lös mängd bergmaterial, se figur 5-1.

Figur 5-1. Ytdisposition driftområde vid utbyggnaden av SFR. Källa: Lange Art Arkitektkontor AB.
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6 Förutsättningar 

6.1 Vägnät och trafikflöden

Vägen från Forsmarks industriområde ut till Forsmarks hamn har högsta bärighetsklass, BK1 vilket 
Vägnät och trafikflöden innebär att den klarar tunga transporter. Kärnbränsleförvaret omfattar även 
anläggandet av en ny vägbro över kylvattenkanalen vilket medför större flexibilitet avseende 
transporter genom industriområdet.

Vägar som ansluter till Forsmarksområdet är väg 290 från Uppsala via Österbybruk och väg 76 från 
Norrtälje och Gävle. Från Uppsala leder väg 288 till Östhammar. Väg 292 ansluter till väg 76 och 
leder österut mot Hargshamn. Dessa vägar har högsta bärighetsklass BK1. Väg 290 är dock i sträckan 
Österbybruk-Forsmark smal och kurvig, se figur 6-1.

Avståndet från Forsmark till Uppsala är 80 kilometer, till Stockholm 150 kilometer och till Gävle 75 
kilometer.

Figur 6-1. Karta över vägnätet i Kärnbränsleförvarets närhet. © Lantmäteriet Medgivande I 2013/0123.
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6.2 Pågående vägprojekt

Riksväg 76 har stor betydelse för boende och arbetande i Östhammar, Öregrund och Hargshamn. 
Trafikverket har börjat utreda eventuella skyddsåtgärder där väg 76 passerar genom 
huvudvattentäkterna för Börstil och Ed.

Anslutningen från Forsmarks industriområde till väg 76 har pekats ut som mycket riskfylld. Då det är 
en statlig väg har SKB ingen rådighet att förändra korsningens utformning.

Länsväg 288 mellan Uppsala och Östhammar är en viktig länk för regionen. Trafikverket arbetar med
att etappvis bredda vägen och bygga om hela sträckan till mötesfri landsväg för att öka säkerheten. 
I länstransportplanen för Uppsala län är en utbyggnad av väg 288 mellan Uppsala och Östhammar 
högst prioriterat av länets vägprojekt. Ombyggnaden genomförs i fyra etapper där Jälla–Hov är klar 
medan arbetet och sträckan Hov–Alunda pågår. 

För Alunda–Gimo har en vägplan utarbetats och är på samråd och för den slutliga delsträckan mellan 
Gimo–Börstil ska en åtgärdsstudie genomföras.

I arbetsplanen för delsträckan Hov- Alunda beräknas personbilstrafiken öka med cirka 1,5 procent per 
år och den tunga trafiken med cirka två procent per år fram till år 2020. Därefter bedöms 
ökningstakten för personbilar ligga på knappt en procent per år medan den för tung trafik fortsätter 
med cirka två procent per år. År 2040 prognosticeras ett trafikflöde om 7100–8400 fordon per dygn. 
Detta är utan trafik från Kärnbränsleförvaret eller SFR vid Forsmark, vilken utifrån redovisade antal i 
SKB:s transportutredning (Fors och Klingenberg 2008)1 endast skulle motsvara en marginell 
förändring av trafikmängden (Trafikverket 2012).

6.3 Befintliga trafikflöden 

En fördjupad trafikutredning har genomförts (SKBdoc 1342971) för att redovisa trafikflöden längs 
vägar i närheten av Forsmark i Östhammars kommun, se figur 6-2.

Utredningen visar att trafiken generellt sett är högre under sommarmånaderna omkring Forsmark. Sett 
över de granskade vardagsdygnen så är trafikmängderna som högst mellan klockan 06–07 och klockan 
15–17. Detta ser ut att gälla för de allra flesta mätpunkter, oavsett säsong. Mätningar som är 
genomförda under en sommarmånad ser dock ut att ha något jämnare spridning av trafik sett över 
dygnet. Fördelningen av lastbilar följer i stort sett samma mönster som personbilarna sett över dygnet. 
Andelen tung trafik vid mätpunkterna är runt tio procent med undantag för mätpunkten Hargshamn där 
den tunga trafiken utgör 22 procent av trafiken. 

Trafikverkets databas för trafikflöden, TIKK, har använts som underlag för utredningen. Tabell 6-1
redovisar den totala årsmedelsdygnstrafiken samt andelen tung trafik. 

Tabell 6-1. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) – lokala vägnätet befintliga trafikflöden

ÅDT Total Andel tung trafik, %

Skärsättra 1 360 13

Forsmark 640 9

Lövsvedden 2 340 9

Norrskedika 4 720 9

Gunbyle 3 980 10

Hargshamn 790 22

                                                     
1

Volymer korrigerades och i MKB mars 2011 för Slutförvaret /SKB, 2011/ presenteras reviderade siffror om 23 respektive 7 
tunga transporter dygn för väg 288.
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Enligt Fors och Klingenberg (2008) antogs att alla bergmassor transporteras söderut från Forsmark via 
väg 76 och att transporterna sedan fördelar sig över vägnätet bland annat via väg 288 mot Uppsala.

Figur 6-2. Total årsmedelsdygnstrafik. © Lantmäteriet Medgivande I 2013/0123.

6.4 Hamnar och farleder 

6.4.1 Forsmarks hamn 

Hamnen ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB och används nästan uteslutande för transporter av 
radioaktivt avfall med SKB:s fartyg m/s Sigrid. Dessa transporter måste även i fortsättningen ha 
prioritet. I genomsnitt bedöms m/s Sigrid ligga inne vid kaj cirka 60 dygn per år (Johansson 2012, 
personligt meddelande). När m/s Sigrid ligger inne i Forsmark krävs samordning för att inte störa de 
planerade radiologiska transporterna. Det finns dock inget hinder, mer än logistiskt, för att både 
verksamheterna ska kunna bedrivas parallellt. 

Hamnen har anpassats för att möjliggöra transporter med det nya fartyget m/s Sigrid och arbeten i 
Forsmarks hamn har genomförts under sommaren 2013. Arbetena bestod av muddring av 
hamnbassängen samt borttagande av en dykdalb. Ramat djup är 5,9 meter, vilket innebär att 
djupgåendet inom hamnen är begränsat till cirka 5,5 meter, se figur 6-3.
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Vid all användning av hamnen måste säkerställas att m/s Sigrids transporter inte riskerar att påverkas 
negativt. Detta kan till exempel innebära att ett transportfartyg får driftproblem och inte kan lämna 
hamnen eller att ett fartyg skadar anläggningen vid en kollision. Olyckor kan även leda till situationer 
som kräver insatser vilket indirekt även kan leda till blockering av hamnen. Ju högre trafikering av 
hamnen med andra fartyg, desto större risk för störning av transporter med m/s Sigrid.

Hamnen har enbart en kaj idag och måste sannolikt byggas ut för att möjliggöra transport av 
bergmassor. Befintlig hamnyta tillgodoser de krav som ställs för lastning och lossning av m/s Sigrid. 
Den har ingen kapacitet att hantera större mängder bulkgods såsom berg eller bentonit.

Figur 6-3. Forsmarks hamn. Dykdalb i hamnbassängen borttagen 2013 (röd pil).

6.4.2 Hargshamns hamn

Hamnen i Hargshamn är belägen 30 kilometer söder om Forsmark. Hamnen som drivs och ägs av 
Hargs Hamn AB är länets viktigaste djuphamn och är en renodlad godshamn. Hamnen har tagit emot 
fartyg av en storlek upp till 50 000 ton dödvikt. Det största djupet inom hamnen är 8,5 meter, se figur 
6-4.

Den längsta kajen är 100 meter lång. Hargs Hamn har möjligheter att expandera verksamheten och 
planerar att bygga ut lagringsmöjligheter samt utvidga den längsta kajen till 200 m för att kunna ta 
emot större fartyg. 

Den totala hamnarealen är 1 500 000 kvadratmeter med möjlig expansionsarea om 1 000 000 
kvadratmeter.
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Figur 6-4. Hargs hamn. Översikt.

6.4.3 Jämförelse hamnar

Jämförande data över hamnarna redovisas tabell 6-2.
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Tabell 6-2. Förutsättningar vid Forsmarks respektive Hargshamns hamn. Efter Fors och 
Klingenberg (2008).

Forsmark Hargshamn

Ägare Forsmarks Kraftgrupp AB Östhammars kommun
Hargs Egendom AB, MLT AB 

Hamnorganisation Saknas Finns

Tillåten fartygsstorlek i farled till hamndel djup = 4,5 m (m/s Sigrid) djup=8,5 m
längd=185 m
bredd=28 m
Cirka 15 000 dwt

a

Hamndjup vid kajläge vid medelvatten djup= 6 m djup=12,3 m

Kaj längd= 55 m längd=100 m
b

Hamnplan < 2 500 m
2

Cirka 1 500 000 m
2

Lagerutrymme för berg inom hamnområdet Mycket begränsat Finns. Idag krossas cirka 
150 000 ton per år

Utlastningsanordningar för berg Saknas Finns. Idag sker en utlastning av 
cirka 50 000 ton per år

Lagerutrymme för bentonit och lera Saknas Planeras
c

Miljöpåverkan av damning och buller vid 
lagring och hantering av bergmassor, 
bentonit och lera

Befintligt kontor påverkas samt 
luftintag till SFR (Slutförvar för 
radioaktivt driftavfall)

Begränsad påverkan, då 
hamnen redan är en 
torrbulkhamn med liknande 
hantering

Konkurrerande verksamhet Hantering av kärnbränsle och 
radioaktivt avfall

Samordning med annan 
bulkhantering bedöms möjlig

Utbyggnadstillstånd Ej sökt Finns

Verksamhetstillstånd Finns Finns

a) Tillstånd har givits för att utöka farleden samt bygga ut malmkajen. Farledsutökning för fartyg 
med L=230 m, B=33 m och D=10,5 m.

b) Befintlig kaj kan behöva förlängas cirka 100 meter om import av bentonit och lera blir aktuell.

c) Lagerutrymmen för bentonit och lera behöver byggas och plats för dessa finns.

6.4.4 Farleder 

Anslutande farleder till Hargs Hamn har ett djupgående om 8,5 meter samt tillåten största fartygslängd 
på 175 meter. 

Hargs Hamn AB har erhållit tillstånd till att genom muddring fördjupa farleden till djupet 12,7 meter 
under medelvattenståndet för år 2000 (Nacka tingsrätt 2012). 

Farled 591 norrut från Hargs Hamn går mellan Vässarögrund- Örskär (Öregrundsgrepen). Denna 
farled svarar Sjöfartsverket för. Sjöfartsverket samt Forsmarks Kraftgrupp AB ansvarar för farled 
nummer 594 mellan Bellonagrundet in till Forsmark, se figur 6-5. Transportstyrelsen rekommenderar 
maximala fartygsdimensioner till längd 100 meter, bredd 19 meter och djupgående 4,5 meter, 
exklusive fartygets vertikala rörelser (Transportstyrelsen 2013). Detta gäller för m/s Sigrid. För andra 
fartyg kan simuleringar vara nödvändiga för att ta fram specifika rekommendationer. 
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Figur 6-5. Farleder och hamnar. Källa: Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2013:4.

6.4.5 Natura 2000/ Naturreservat

Vid fartygstransporter är det framför allt påverkan på naturvärden i närheten av Forsmarks hamn som 
bedöms vara av intresse. Påverkan längs transportsträckor går inte att förutsäga eftersom dessa rutter 
inte är beslutade i dagsläget. Påverkan vid eventuella andra hamnar som kan vara aktuella i 
transportkedjan omfattas av miljökrav som gäller dessa hamnar. Området kring Forsmark utgör till 
stor del riksintresse för naturvården (Forsmark–Kallriga –fjärden). Kring Forsmarks 
kärnkraftsanläggning är tre Natura 2000 områden (Forsmarksbruk, Kallriga samt Skaten-Rångsen) 
belägna, varav de två sistnämnda även är naturreservat, se figur 6-6.

Kallriga är värdefullt för fågellivet då stora mängder sjöfågel rastar i området och vid fågelöarna 
Forsmarksbruk belägna längre söderut. Skaten–Rångsen ligger norr om kärnkraftverket och är bland 
annat ett viktigt lekområde för fisk.
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Figur 6-6. Natura 2000-områden i kustområdet kring SFR grönmarkerade, röd linje avser farled 594 in till 
Forsmarks hamn.
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7 Materialhantering

7.1 Bergmaterial

Kärnbränsleförvaret samt utbyggnad av SFR har olika förutsättningar för transport främst beroende på 
placering av upplagsytor samt de mängder och tidsaspekter som är aktuella.

Kärnbränsleförvarets upplag planeras invid driftområdet för anläggningen. Vid en sjötransport från 
Forsmarks hamn krävs en omlastning för vidare transport till Forsmarks hamn genom Forsmarks 
industriområde. Den yta för bergupplag som SKB planerar att anlägga på Asphällan i samband med 
utbyggnaden av SFR kommer inte att vara tillgänglig för Kärnbränsleförvaret eftersom SFR kommer 
behöva ytorna under såväl bygg- som driftskede. Omlastningen till fartyg måste därför göras direkt 
från lastbilarna till fartyget. Detta medför att under den tid fartygen ska lastas kommer detta att 
generera ökad trafik på vägen till Asphällan. Ett alternativ till transport med lastbil eller dumper från 
bergupplaget till Forsmarks hamn skulle kunna vara att anlägga transportband. Transporter av 
bergmaterial i samband med utbyggnad av SFR sker enbart under byggskedet som pågår cirka tre år. 
Motsvarande transporter för Kärnbränsleförvaret pågår under både bygg och drift av anläggningen 
under cirka 50 år.

Kärnbränsleförvaret har en bättre tillgång till vägnätet än SFR eftersom fraktsträckan genom 
Forsmarks industriområde är kortare. Man slipper dessutom belasta bron över kylvattenkanalen och 
vägen ut till Asphällan. 

7.2 Bentonit och lera

De båda lerprodukter som i denna rapport benämns bentonit och lera har olika sammansättning och 
kvalitetskrav. Hanteringen är till stora delar lika, men det är två olika produkter som måste hållas 
skilda åt både avseende transport, hantering och lagring så att ingen risk uppstår att de blandas eller 
förväxlas. 

Bentoniten för buffert kan levereras antingen som grövre granulat eller som färdigbehandlad och mald 
fraktion. Exempelmaterialet Stockpile M6 från Wyoming i USA levereras i bulk med en 
kornfördelning 0–25 mm. I färdigbehandlad och mald form används varunamnet Volclay MX-80. 
Även andra kvaliteter från ett flertal andra platser kan komma ifråga. 

För tillverkning av återfyllningsblock antas lermaterial med lägre montmorillonithalt än bentonit av 
typ MX-80 användas. Materialet antas komma från länder som t ex Indien (Asha 230), Tyskland 
(Friedlandlera) och Grekland (Milos). Även här förutsätts bulkleveranser antingen som grövre granulat 
eller mald fraktion ämnad för tillverkning av buffertblock.

När driftskedet närmar sig i tid kommer bentonit att handlas upp och slutliga transportrutter att 
kartläggas.

Hantering av bentonit ställer krav på slutna system. Detta beroende på att materialet inte får utsättas 
för fukt samt att det kan damma vid hantering. Beroende på fraktionsstorlek är olika hanteringssystem 
lämpliga och tekniskt möjliga. 

I denna utredning förs enbart ett teoretiskt resonemang om typ av fartyg som skulle krävas vid 
transport av de olika bentonitmaterialen. Långväga sjötransporter antas ske med fartyg som är av 
storleksordning 10 000–50 000 dwt. Transporter inom Europa antas ske med fartyg på cirka 10 000 
dwt. Längre transporter till exempel från Indien antas ske med fartyg på cirka 50 000 dwt. Ett aktuellt 
exempel är LKAB som tar in sin bentonit på 20 000 dwt fartyg in till Luleå hamn. De fartyg som 
levererar till LKAB har ett djupgående om 7,5–10 meter vilket ställer krav på farleds – och hamndjup 
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om 10–11 meter vid medelvattendjup. LKAB bygger för närvarande en ny anläggning för malning och 
torkning av bentoniten i hamnen för 440 miljoner kronor. 

Fartyg i storleken 10 000–50 000 dwt är för stora för Forsmarks hamn. För sjötransport ända in i 
Forsmarks hamn bedöms fartyg upp till 4 000 dwt vara möjliga. Transporter inom Europa skulle 
kunna göras med sådana fartyg hela vägen. För transporter som börjar längre bort antas att det är mer 
ekonomiskt fördelaktigt att transportera med större fartyg så långt som möjligt. Det innebär att det 
krävs en omlastning i en hamn som kan ta emot större fartyg, till exempel Hargshamn. Någon av de 
större hamnarna i Europa är också möjlig, till exempel Rotterdam. Materialet måste sedan lastas om 
till lastbil eller mindre fartyg för sluttransport in till Forsmark. 

Vid ett scenario med omlastning från större fartyg till mindre fartyg eller till lastbil måste 
lagringsmöjligheter finnas eller byggas upp i omlastningshamnen. Det beror på att omlastning och 
vidare transport inte kan ske i samma omfattning som material levereras. Då det måste finnas logistiskt 
spelrum bedöms det krävas en lagringskapacitet motsvarande 1,5–2 gånger fartygsvolymen. Dessa 
anläggningar förutsätts vara i samma omfattning oberoende av transportslag för vidare transport vilket 
medför att den kostnaden inte är alternativavskiljande. Det behövs dock ytterligare lastningsanordning 
för lastning av bentonit till de mindre fartygen.

För att under driftskedet ha en säker och kontinuerlig försörjning av bentonit måste 
lagringsmöjligheter finnas på plats även vid Forsmarks hamn om man väljer att ha fartygstransport 
hela vägen till Forsmark. Detta gäller för alla scenarier med direkttransport med fartyg till Forsmarks 
hamn. Under vinterförhållanden med is, då Forsmarks hamn är stängd, måste bentonit antingen 
transporteras med lastbil eller så måste lagringsmöjligheter för tre månaders behov skapas i Forsmarks 
hamn. 
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8 Avyttringsmöjligheter för bergmaterial
Vid uppförande och drift kommer Kärnbränsleförvaret ha ett överskott av bergmassor motsvarande 
produktionen vid en liten till medelstor bergtäkt. I uppförandeskedet kommer även projekt SFR att 
generera stora mängder bergmaterial. 

De bergtäkter som finns i området idag har tillstånd för att ta ut 250 000–350 000 ton per år. 
Leveransmängden i kommunen är 200 000–300 000 ton per år. Bergtäkterna har alltså ett visst 
överskott mellan den mängd de kan ta ut enligt sina tillstånd och den mängd de levererar (SKBdoc 
1348120). Det bedöms alltså inte finnas något underskott att täcka i närområdet. Under 
uppförandeskedet kommer det därför sannolikt finnas ett överskott på den lokala marknaden. Under 
drifttiden kommer Kärnbränsleförvaret ha ett överskott om cirka 120 000 ton per år. Eftersom 
drifttiden löper under så många år bör det, trots dagens lokala överskott, kunna vara möjligt att avyttra 
bergmaterialet inom närområdet. Kärnbränsleförvarets bergmassor kommer kunna bli en 
materialresurs som den lokala marknaden kan anpassa sig till. Kärnbränsleförvaret kommer vara 
relativt okänsligt för toppar och svackor i efterfrågan eftersom man har tillgång till ett bergupplag som 
kan hantera stora volymer, se figur 8-1.

Figur 8-1. Massbalans i Kärnbränsleförvarets närområde.

Vissa aktörer som utredarna har varit i kontakt med har uttryckt intresse för massorna. Eftersom den 
lokala marknaden inte har något stort behov i nuläget är det framförallt avsättning längre bort via 
sjötransport som är aktuell. Sjötransport sker antingen via Forsmarks hamn eller Hargs hamn. Baserat 
på de positiva signalerna från branschen bedöms det vara möjligt att finna en avsättning för materialet. 
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Möjligheten att sälja materialet beror mycket på materialets mineralogiska kvalitet (hållfasthet, 
mineralsammansättning med mera) samt vilken krossfraktion man kan erbjuda. Materialets kvalitet 
bör därför utredas för att avgöra avsättningsmöjligheterna.

Transportkostnaden är en viktig faktor för att avgöra möjligheten att avyttra materialet på ett 
marknadsmässigt sätt. Detta belyses vidare i kapitel 11.
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9 Transportflöden

9.1 Transporter till/från Forsmarks industriområde

Transporter med fartyg från Forsmarks hamn är beroende av ett antal parametrar och restriktioner som 
innebär att sjötransporter inte kan ske under lika lång period under året som transporter med lastbil.
Antalet fartygstransporter utgår från följande förutsättningar:

 Hamnen är i drift april–november. 

 När m/s Sigrid utnyttjar hamnen för radiologiska transporter kommer verksamheten med 
sjötransporter av bergmassor att behöva anpassas och vid behov begränsas. För denna 
utredning har detta bedömts medföra att upp till 2 veckor kan behöva undantas från övriga 
fartygstransporter. 

 Transport av bergmassor, lera och bentonit kan därmed ske under totalt 30 veckor per år.

 Hamnen är öppen sex dagar i veckan.

I denna rapport skiljs på fartyg och pråm. En pråm har vanligen ingen egen framdrivningskraft utan 
bogseras eller skjuts av ett bogserfartyg. Ett fartyg går för egen maskin. Pråmar har oftast mindre 
djupgående än fartyg. De är däremot ofta också bredare och är svårare att styra. På grund av detta 
orsakar pråmar ofta mer skador på kajerna än vad ett fartyg gör. Vad gäller längden så räknas 
bogserbåtens längd in i totallängden.

Pråmar är mer känsliga för vind än fartyg vilket gör utskeppningen känsligare. På hösten kan vindarna 
från nordost vara besvärliga i området. Det finns inga extra bogserbåtar att tillkalla i Forsmark om det 
skulle vara svåra förhållanden. En möjlighet är att ständigt ha en extra bogserbåt till hands. Oavsett om 
man väljer pråm eller fartyg, bedöms det som mest lämpligt att hålla verksamheten inom den 
befintliga hamnbassängen för att undvika påverkan från vind och vågor. För det fortsatta 
resonemanget antas att fartyg med egen framdrift används.

Val av fartyg eller pråm kommer bli en sak för en befraktare att avgöra i ett senare skede. Den 
bedömning som görs här är preliminär. M/s Sigrid har med djupgående 4,5 meter enligt simuleringar 
en del manövreringsproblem i hamnbassängen. Baserat på rekommendationer för m/s Sigrid bedöms 
fartyg med maximal längd 100 meter, bredd 19 meter och djupgående 4,5 meter vara möjliga för 
utskeppningen. Andra fartyg är möjliga, men det behövs i så fall nya rekommendationer från 
Sjöfartsverket för de aktuella fartygen. Det kan då även bli aktuellt med nya simuleringar. 

Antal anlöp har beräknats för fartyg med tre lastkapaciteter, 2 500, 3 000 respektive 4 000 dwt. Antal 
fartygsanlöp för de olika fartygsstorlekarna redovisas i tabell 10-1 och tabell 10-3. Med ett anlöp 
menas att ett fartyg anlöper hamnen, lastar berg eller lossar bentonit eller lera och därefter avgår. 

Lastbilstransport av berg- och byggmaterial ska enligt SKB:s förslag till villkor i första hand ske 
mellan 06:00-22:00 under vardagar (SKB 2013). Fordonsflöden (SKBdoc 1203765) utgår från att 
transporter genomförs under totalt 200 arbetsdagar per år, vilket motsvarar 40 hela veckor om året. 
Varje lastbil antas ha en lastkapacitet om 25 ton.

Med antal fordonsrörelser menas antalet passager av lastbilar. Varje transporterat lass ger upphov till 
två fordonsrörelser. Antal fordonsrörelser redovisas tabell 10-2 och 10-4.
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Tabell 10-1. Antal fartygsanlöp för bergtransport.

Skede Varaktighet Lastkapacitet 
fartyg [ton]

Antal fartygsanlöp per
vecka

Uppförande skede I Transport cirka 1 år – det 
sista året under Etapp I. 

2 500 2,0

Uppförande skede I Transport cirka 1 år – det 
sista året under Etapp I.

3 000 1,7

Uppförande skede I Transport cirka 1 år – det 
sista året under Etapp I.

4 000 1,3

Uppförande skede II Transport cirka 3,5 år 2 500 2,9

Uppförande skede II Transport cirka 3,5 år 3 000 2,4

Uppförande skede II Transport cirka 3,5 år 4 000 1,8

Driftskede Cirka 40 år 2 500 1,6

Driftskede Cirka 40 år 3 000 1,3

Driftskede Cirka 40 år 4 000 1,0

Tabell 10-2. Antal fordonsrörelser för bergtransport.

Skede Varaktighet Lastkapacitet 
fordon [ton]

Fordonsrörelser per dygn

Uppförande skede I Transport cirka 1 år- det 
sista året under Etapp I. 

25 60

Uppförande skede II Transport cirka 3,5 år 25 86

Driftskede Cirka 40 år 25 48

Förslutning – –

Tabell 10-3. Antal fartygsanlöp för bentonit- och lertransport.

Skede Varaktighet Lastkapacitet 
fartyg [ton]

Antal fartygsanlöp per 
vecka

Driftskede Cirka 45 år 2 500 0,7

Driftskede Cirka 45 år 3 000 0,6

Driftskede Cirka 45 år 4 000 0,4

Förslutning stam- och 
transporttunnlar

Cirka 6 år 2 500 2,5

Förslutning stam- och 
transporttunnlar

Cirka 6 år 3 000 2,1

Förslutning stam- och 
transporttunnlar

Cirka 6 år 4 000 1,5

Förslutning ramp och 
schakt

Cirka 3 år 2 500 1,1

Förslutning ramp och 
schakt

Cirka 3 år 3 000 0,9

Förslutning ramp och 
schakt

Cirka 3 år 4 000 0,7
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Tabell 10-4. Antal fordonsrörelser med lastbil för bentonit- och lertransport.

Skede Varaktighet Lastkapacitet 
fordon [ton]

Fordonsrörelser per dygn 

Driftskede Cirka 40 år 25 20

Förslutning Cirka 6 år 25 74

Förslutning Cirka 3 år 25 32

9.1.1 Interna trafikflöden inom Forsmarks industriområde 

Sjötransport av bergmaterial från Kärnbränsleförvaret kräver, till skillnad från SFR, transport till och 
från hamnen för direkt lastning på fartyget. För att till exempel lasta ett fartyg med lastkapacitet 2 500 
ton krävs mellan 70–100 fordonslaster beroende på lastkapacitet (35–25 ton) för den lastbil eller 
dumper som ska användas. Detta medför 140–200 passager med lastfordon på vägen genom 
Forsmarks industriområde under lastning av ett enda fartyg. 
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10 Transporttider
SKB anger i punkt 6, i sina förslag till villkor i komplettering I till MMD (SKBdoc 1372719) rörande 
transporter att: 

”…transporter av bygg- och bergmaterial till och från anläggningarna i första hand ska ske helgfri 
vardag mellan kl 06:00 och 22: 00.”

SKB har även ansökt om att få bedriva transporter under lördagar mellan klockan 08:00–15:00.

Östhammars kommun vill reglera villkoret till att transporter av bygg- och bergmaterial endast ska ske 
helgfri vardag mellan klockan 07:00–22:00.

Total transporttid skulle minska från 16 timmar dygn till 15 timmar per dygn, vilket medför att 
transporterna skulle öka under den övriga transporttiden. Fordonsflöden på vägarna har tidigare 
redovisats av SKB fördelat på dygn. Fördelningen av transporterna på olika tidpunkter över dygnet har 
däremot inte redovisats.

Transporter måste göras på sådant sätt att material finns på plats vid tiden för arbetenas start. En hel 
del byggmaterial går att lagra på plats vilket kan kompensera en begränsning i transportvillkor medan 
andra produkter kan vara känsligare avseende lagring. 

Definitionen av villkoret avseende transporter till anläggningarna får tolkas som att transporter inte 
släpps in genom grindarna till Forsmarks industriområde innan utsatt tid.

Leveranser av bentonit och lera under driftskedet måste följa processen med deponering och 
återfyllnad vilket medför att en tillräcklig mängd måste finnas tillgänglig under hela arbetsperioden. 
Leverans av bentonit skulle därmed kunna nå Forsmark tidigast klockan 07:00. 

Den ökning av antalet transporter per timme som en förkortning av transporttiden medför visas i tabell 
10-1.

Tabell 10-1. Antal fordonsrörelser med lastbil för bentonittransport.

Skede Varaktighet Fordonsrörelser
per dygn

Fordonsrörelser
per timme, kl 06-22

Fordonsrörelser
per timme, kl 07-22

Driftskede Cirka 40 år 20 1,25 1,33

Förslutning Cirka 6 år 74 4,63 5

Förslutning Cirka 3 år 32 2 2,13

Uttransport av bergmaterial på lastbil är inte lika känsligt avseende lagring eller hantering. Lastbilarna 
kan inte antas vara nattparkerade inom industriområdet, vilket gör att lastning av fordonen inte kan 
påbörjas förrän de har anlänt efter klockan 07:00. Detta gör att även lastningen begränsas i tid. Det 
antal fordonsrörelser en förkortad transporttid skulle medföra gällande bergtransporter redovisas i 
tabell 10-2.

Tabell 10-2. Antal fordonsrörelser med lastbil för bergtransporter.

Skede Varaktighet Fordonsrörelser
per dygn

Fordonsrörelser
per timme, kl 06-22

Fordonsrörelser per
timme, kl 07-22

Uppförande 
skede I 

Transport cirka 1 år- det 
sista året under Etapp I. 

60 3,75 4

Uppförande 
skede II

Transport cirka 3,5 år
86 5,375 5,73

Driftskede Cirka 40 år
48 3 3,2

Förslutning Behov av berg istället för 
överskott.
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Trafikverkets mätningar visar att dagens lastbilstransporter i Forsmarks närområde pågår främst 
mellan klockan 06:00- 16:00. Den totala trafiken är intensivast mellan klockan 06–07 samt klockan
15–16.

Vid transporter med fartyg måste logistiken i hamnen detaljstuderas inför en formulering av villkor. 
Här bör framförallt bullersituationen vid krossning, lastning och lossning med avseende på naturmiljö 
beaktas.

10.1 Slutsats

Den senareläggning av transporterna med en timme som har föreslagits bedöms göra marginell 
miljönytta eftersom Kärnbränsleförvaret står för en så liten del av det totala trafikflödet på vägarna.
Detta gäller även under morgontimmarna eftersom den ordinarie trafiken också är som intensivast då.
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11 Anläggningskostnader för sjötransport
En förutsättning för att det ska vara aktuellt att ta in berg eller bentonit eller lera på fartyg är en 
fungerande organisation och kapacitet i Forsmarks hamn för att kunna hantera materialet. Kostnad för 
organisation och personal vid drift under en så lång tid samt kostnad för projektering har inte 
beräknats i de kommande avsnitten. De uppgifter om kostnader som anges nedan är framtagna utan att 
projektering av anläggningarna har gjorts. De ska därför inte ses som absoluta sanningar utan ge en 
fingervisning om storleksordningar.

Vägtransport kräver inga direkta investeringar i nya anläggningar.

11.1 Sjötransporter av bergmassor från Forsmark

Transport med fartyg kräver investeringar i infrastruktur. Det behövs ytor för hantering av massor 
samt förbättringar av hamnen. Ytornas storlek är beroende av vilken lösning man väljer för att lasta 
fartygen. I det resonemang som förs här antas att bergmassor kan transporteras till fartygen med lastbil 
utan omlastning och behov av ytterligare mellanlager på kajen. Ytorna har därför antagits kunna 
skapas utan utfyllnad i vatten.

Vid en översiktlig kalkyl av hamn för hantering av bergmassor för SFR bedömdes en enklare 
hamnplan samt två lastkajer uppgå till en kostnad av cirka 40 miljoner kronor (2012 års valuta). För en 
längre drift samt hantering av större mängder gods kan en mer avancerad hamnanläggning komma att 
behövas. Kostnaden för en hamnanläggning för bergtransporter har i en tidigare studie uppskattats till 
cirka 60 miljoner kronor (2008 års valuta) av Fors och Klingenberg (2008). 

11.2 Transportband från bergupplag

Tidsperioden för bergtransporter är cirka 50 år och det rekommenderas därför att man bygger upp en 
väl uppbyggd struktur för hantering av bergmaterialet. Transportband från Kärnbränsleförvarets 
bergupplag till hamnen kan bli aktuellt för att minska trafikbelastningen på vägen ut till Asphällan. Ett 
transportband kan även byggas in, vilket skulle minska buller. 

Kostnaden för att anlägga transportband uppskattas till 75–90 miljoner kronor. Detta ska dock 
relateras till att behovet av lastbilstransport för att köra materialet mellan upplag och hamn försvinner. 
Denna kostnad är i samma storleksordning som transportbandet.

11.3 Sjötransporter av bentonit och lera till Forsmark

All sjötransport av bentonit till Forsmarks hamn kräver investeringar i lossnings- och 
lastningsanläggningar samt lagerutrymme. För att få utrymme för lager och hanteringsytor krävs enligt 
SKB:s projektering ytor på cirka fyra hektar. Så stora ytor finns inte att tillgå vid Forsmarks hamn och 
de måste därför skapas genom utfyllnad i vatten. De ytor som SKB planerar för utbyggnad av SFR 
kommer inte vara disponibla och det är heller inte önskvärt att de olika verksamheterna ska vara 
beroende av varandras tillstånd. Ytorna för Kärnbränsleförvaret måste därmed anläggas separat. 
Möjligheten till utfyllnad har inte studerats i detalj. Utfyllnad i vatten för att skapa ytor är 
tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Vid en eventuell tillståndsansökan för att fylla ut i vatten är det 
sannolikt att en utvärdering enligt lokaliseringsprincipen (miljöbalken 2 kapitlet 6 §) kan komma att 
lyfta fram den befintliga hamnen i Hargshamn som en lämplig mottagningshamn för att undvika 
utfyllnad i vatten. Utfyllnad i vatten ingår inte i ansökan för Kärnbränsleförvaret.

Projektering av mottagningsanläggningar i Hargshamn har gjorts av SKB. Motsvarande anläggningar 
skulle bli nödvändiga för Forsmarks hamn om man väljer fartygstransport av lera och bentonit dit. 
Figur 11-1 visar en vy över de anläggningar som planeras i Hargshamn. Figur 11-2 visar dispositionen 
över anläggningarnas delar.
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Figur 11-1. Fotomontage av planerad lokalisering av mottagningsanläggning i Hargshamns hamn. Källa:
Lange Art Arkitektkontor AB.

Kostnaden för mottagningsanläggningar i Forsmarks hamn uppskattas till cirka 260 miljoner. 
Kostnader för asfaltering, VA-anslutning med mera, är inte beräknade. Denna kostnad för anläggning 
gäller för samtliga alternativ då bentonit och lera transporteras med fartyg till Forsmark, se tabell 11-1.

Vid direkttransport av lera och bentonit med mindre fartyg (cirka 4 000 dwt) från en ursprungshamn i 
Europa till Forsmarks hamn krävs mottagningsanläggning enbart i Forsmark. 

Vid en initial transport med större fartyg (10 000–50 000 dwt) krävs omlastning i annan hamn till 
mindre fartyg som kan tas emot i Forsmark. 

Vid omlastning i Rotterdam eller Antwerpen krävs mottagningsanläggning enbart i Forsmark eftersom 
dessa hamnar redan har lämpliga mottagningsanläggningar. Vid omlastning i Hargshamn krävs att en 
mottagningsanläggning anläggs såväl i Hargshamn som i Forsmark. Det blir alltså på två platser.
Vid omlastning i Hargshamn blir tillkommande kostnader ytterligare 260–280 miljoner kronor, se 
tabell 11-1 och 11-2.). 
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Figur 11-2. Funktionell disposition för planerad mottagningsanläggning för bentonit- och återfyllnadsmaterial.

Tabell 11-1. Anläggningskostnader Forsmark för hantering av bentonit och lera.

Forsmarks Hamn Behov Kommande investeringar (SEK)

Lossningsanordningar Täckta transportband för 
lossning fartyg till lager.

Cirka 20 miljoner

Uppbyggnad hamnplan 
tillkommande yta för 
lagerlokaler och hantering.

Utfyllnad i vatten för lager-
utrymmen mm. Total yta för 
lagerlokaler är upp till 4 hektar.

Cirka 25 miljoner (asfaltering, 
dagvattenhantering, elanslutning mm 
inte beräknade) 

Lagerlokaler Lagerutrymmen cirka 4 ha. Cirka 144 miljoner

Hanteringsutrymmen För tork/malning, personal-
utrymmen mm

Cirka 30 miljoner

Lastningsanordningar. Direkt från lager till bulkbil. 
Täckta lastningsanordningar. 

Cirka 20 miljoner

Oförutsett Cirka 20 miljoner

Total kostnad Cirka 260 miljoner

Tabell 11-2. Tillkommande anläggningskostnader Hargshamn för omlastning av bentonit och 
lera till mindre fartyg.

Hargshamn hamn Behov Kommande investeringar (SEK)

Tillkommande 
lastningsanordningar. 

För lastning på mindre fartyg. 
Täckta lastningsanordningar. 

Cirka 20 miljoner
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12 Transportkostnader

12.1 Transportkostnader bergmaterial

Lastbilstransporter är priskänsliga. Fördelen är att man kan använda det befintliga vägnätet. 
Sjötransporter är billigare per ton fraktad mängd vilket gör det möjligt att frakta materialet längre.

Ett annat alternativ för sjötransporter är att göra det via Hargshamns hamn. Materialet måste då 
transporteras till Hargshamn på lastbil vilket medför en extra omlastning. En sådan lösning bidrar inte 
heller till att minska andelen tunga transporter på allmän väg.

Vilket av transportalternativen som kommer att framstå som det mest lämpliga och det ekonomiskt 
rimliga alternativet beror av slutdestination och den infrastruktur som finns för att ta emot materialet.
En grov uppskattning har gjorts av kostnaden för några olika alternativ, se tabell 13-1.

Exemplet Gävle har valts eftersom Gävle Hamn bygger ut och har visat intresse för massorna för 
utfyllnad. Detta framstår som fortsatt intressant. Exemplet Hargshamn har valts för att det ligger inom 
den längsta sträcka som är intressant för lastbilstransport. Exemplet Riga har valts för att det finns en 
efterfrågan på bergmassor i Baltikum. Efterfrågan varierar beroende på den ekonomiska konjunkturen. 
Vid sjötransport från Forsmarks hamn ingår en kostnad för transport med lastbil från bergupplaget till 
hamnen.

Tabell 13-1. Transportkostnader bergmaterial.

Pris kr/ton Pris totalt miljoner kr

Exempel Gävle

Fartyg från Forsmark 91 500

Lastbil 25 ton 114 630

Exempel Hargshamn

Lastbil 25 ton 60 330

Exempel Riga

Fartyg 174 960

Vid fartygstransport ingår även förkrossning till 0–200 millimeter, lastning vid bergupplag, transport 
till Forsmarks hamn, fartygsfrakt och lossning vid slutdestination.

12.2 Transportkostnader bentonit och lera

Transportkostnaderna för bentonit och lera har jämförts mellan alternativen att:

1. lasta om i Hargshamn till ett mindre fartyg som går till Forsmarks hamn

2. lasta på lastbil i Hargshamn för vidare transport till Kärnbränsleförvarets driftområde. 

Exemplet är beräknat på omlastning från fartyg om 10 000 dwt till fartyg om 3 000 dwt. 
Kostnadsexemplet är beräknat för totalt 2 300 000 ton bentonit, se tabell 12-2.
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Tabell 12-2. Transportkostnader bentonit och lera.

Pris kr/ton* Pris totalt miljoner kr

1. Fartyg till Forsmark

Fartyg 40 100

Pris kr/ton**

2. Lastbil från Hargshamn

Lastbil 25 ton 60 140 

*Inklusive omlastning i Hargshamn, hamnavgift, fartygfrakt till Forsmark, lossning i 
Forsmark samt transport till driftområdet

**Inklusive lastning i Hargshamn och lossning i Forsmark.

Totalkostnaden för alternativet med direkt transport från ursprungshamnen till Forsmark med mindre 
fartyg är inte jämförbar eftersom det rör sig om en längre sträcka. Det samma gäller transport med 
fartyg i storleksordningen 50 000 ton omlastat i större hamn till mindre fartyg till Forsmark. Generellt 
är fartygstransporter billigare än lastbilstransporter för längre sträckor. Transporter med större fartyg 
är billigare än transporter med mindre fartyg. Alla omlastningar medför extra kostnader.
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13 Miljökonsekvenser och risker

13.1 Bullerpåverkan

Stora bullerkällor vid hantering av bergmaterial är krossning samt lastning och lossning. Krossning 
kommer att ske vid bergupplaget vilket inte är alternativskiljande för transportval utöver att även 
bergmaterial under Etapp I måste krossas från 0-500 till 0-200 för att kunna lastas på fartyg. 
Bergmaterial under Etapp II kommer vara krossat i lämplig fraktion oavsett transportslag.

Lastning vid bergupplaget kommer att ske till lastbil för borttransport via vägnätet eller vidare till 
Forsmarks hamn vilket i sådana fall inte är alternativskiljande. Dock kan det vara skillnad om lastning 
vid bergupplaget sker till transportband för vidare transport ut till hamnen.

Vid hamnen utgör lastning av fartyg en bullerkälla. Detta är något som måste beaktas vid en långsiktig 
uttransport under driftskedet. Utformning och utrustning vid lastning måste studeras för att minimera 
bullernivåer. Transportband kan byggas in för att minska bullernivåerna. 

Bentonit- och lertransport kommer att kräva slutna system vid varje hantering, vilket innebär att 
lastning på bil eller fartyg inte medför samma bullernivåer som vid hantering av bergmaterial. 
Slutdestination för bergmaterialet kommer att styra hur vägtransporterna fördelas på vägnätet och 
därmed hur stor påverkan blir lokalt i jämförelse med den rådande trafiksituationen.

13.1.1 Vägtransporter

Bullersituationen har simulerats avseende verksamhet samt transporter under bygg- och driftskede av 
Kärnbränsleförvaret. Då avvecklingsskedet ligger så långt fram i tiden har detta inte simulerats 
eftersom osäkerheterna bedömdes vara för stora (Zetterling och Hallberg 2008).

Trafikvolymerna är som störst under Etapp II av uppförandeskedet. För MKB:n belystes 
bullerexponeringen vid Norrskedika vid väg 76 eftersom de flesta av transporterna bedömdes passera 
där samtidigt som det är en plats där bostäderna ligger nära vägen. Bullerstudier visar på en marginell 
ökning av bullernivåerna jämfört med nollalternativet.

En bullerutredning för utbyggnad av SFR (SKBdoc 1371254) har beräknat buller för ett scenario där 
merparten av bergmaterialet transporteras bort på fartyg vilket beskrivs nedan. I detta scenario kvarstår 
dock de tunga transporterna av annat material än bergmaterial, vilket beräknas till 62 fordonsrörelser 
per dygn. Detta är jämförbart med antalet fordonsrörelser under Etapp I för Kärnbränsleförvaret. För 
detta scenario visade beräkningar att den ekvivalenta ljudnivån på grund av SFR:s byggaktivitet utmed 
sträckan Forsmark – Hargshamn längs väg 76 skulle öka med mindre än 0,5 dBA jämfört med den 
ordinarie trafiken. En sådan ökning är knappt märkbar. 

13.1.2 Fartygstransporter

Bullersituationen i samband med borttransport av bergmassor från SFR på fartyg från Forsmarks hamn 
har studerats och redovisas i (SKBdoc 1371254).

Förutsättningarna för simuleringarna avseende fartygstransporter är följande:

1. Fartygsstorlek, förutsätts vara i storleksordningen 2000–3000 dwt. Antal anlöp beräknas för 
fartygsstorleken 2 500 dwt. 

2. Fartygets hjälpmaskiner beräknas vara igång under lastning.
3. Fartygen lastas med hjälp av hjullastare/ lastbil /dumper på fartygen.
4. Bergmaterialet krossas med en mobil kross vilken är belägen invid upplaget. 
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Vid borttransport av bergmaterial från Kärnbränsleförvaret via hamnen gäller samma förutsättningar 
som nämns ovan. Det som skiljer projekten åt är läget för bergupplag och kross som för 
Kärnbränsleförvarets del kommer ligga vid driftområdet. 

Bullersimuleringarna visade att under anlöp/avgående genom farleden genererade fartygen som högst 
ekvivalenta ljudnivåer strax under 40 dBA vid Natura 2000-områdena Forsmarks bruk och i norra 
delen av Kallriga. I sydöstra delen av Skaten–Rångsen beräknas den ekvivalenta ljudnivån till högst 
33 dBA. Vid lastning av fartyg uppkommer ekvivalenta ljudnivåer i både Forsmarksbruk och Kallriga 
på 35–40 dBA. Vid de kontor som finns i närheten av hamnen uppgår den ekvivalenta ljudnivån under 
lastning till som mest 62 dBA. 

Vid vissa arbeten, framför allt krossning och vid lastning av sten i fartygen, kan höga momentana ljud 
uppstå. Sådana ljud kallas maximal ljudnivå. De högsta maximala ljudnivåerna orsakas av 
krossverksamheten, vilken inte kommer utföras vid Asphällan för Kärnbränsleförvarets del. I utförda 
bullerberäkningar har dock ingen distinktion gjorts mellan buller från krossning och från lastning. Vid 
Forsmarksbruks och i Kallriga Natura 2000-områden beräknas den maximala nivån som högst till 49 
dBA respektive 44 dBA. 

De tre Natura 2000-områden som ligger i närheten, Forsmarksbruk, Kallriga och Skaten – Rångsen, 
skulle potentiellt kunna påverkas negativt av förhöjda bullernivåer vid lastning och sjötransport av 
bergmassor. De bullernivåer som beräknas uppstå kommer uppstå periodvis med en viss 
regelbundenhet vilket gör att en tillvänjning hos fågellivet kan förväntas. Lastning av bergmassor för 
sjötransport kommer att vara av en mer direkt karaktär med en plötslig ljudnivå. Ljudnivåerna för 
sjötransporter är mer kontinuerliga med en gradvis stigande och sedan avtagande nivå när fartygen 
passerar.

Påverkan på naturmiljön har utretts och redovisas i (SKBdoc 1368801). De miljöer och de arter de 
berörda Natura 2000-områdena avser att skydda är enligt respektive bevarandeplan framför allt 
känsliga för närgången båttrafik vid skär och småöar samt skogsbruksåtgärder av olika slag. Det tycks 
i dagsläget inte finnas några basinventeringar gjorda för Natura 2000-områdena som anger vilka arter 
som häckar inom dessa och därmed kan tänkas påverkas av verksamheten. I bevarandeplanerna för 
Kallriga och Skaten– Rångsen nämns dock ejder, strandskata, roskarl, skrattmås och silvertärna som 
typiska arter och häckfåglar för habitatet ”1620 Skär och små öar i Östersjön”. Dessa arter 
förekommer även i Forsmarksbruk. Samtliga dessa arter häckar många gånger i anslutning till hårt 
trafikerade farvatten i exempelvis Stockholms skärgård med god framgång. De fåglar som anges häcka 
utmed farleden vid Forsmarksbruk och Kallriga bedöms inte vara särskilt störningskänsliga och klarar 
sannolikt den ökning i båttrafik verksamheten kommer att medföra.

Mot bakgrund av detta bedöms bullernivåerna inom området inte vara så höga att fåglarna störs eller 
inte kan genomföra sin häckning. Det bedöms därmed inte föreligga någon risk för att verksamheten 
med lastning och sjötransporter av bergmassor kommer att påverka miljön i berörda Natura 2000-
områden på ett betydande sätt.

Maximala ljudnivåer beroende på lastbilstransporterna av bergmassor mellan hamnen och 
bergupplaget vid Kärnbränsleförvarets driftområde kommer vara densamma som idag vid det nya 
tillfälliga boendet vid Igelgrundet. Bullerriktvärden för trafik har bedömts vara rimliga att använda 
eftersom bullret orsakas av lastbilar mellan verksamhetsområden. Eftersom det nya boendet vid 
Igelgrundet är av tillfällig karaktär har bullerutredningen bedömt att det kan likställas med hotell. Det 
bör därför vara tillräckligt att uppfylla riktvärden för inomhusmiljön. Inomhus klaras riktvärdet för 
maximala ljudnivåer för trafikbuller, 45 dBA, genom lämpligt val av väggar och fönster. De 
ekvivalenta bullernivåerna för trafikbuller inomhus (30 dBA) klaras utan särskilda åtgärder.
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13.1.3 Slutsats

Bullersituationen försämras något vid de planerade tillfälliga boendena vid Igelgrundet inom 
Forsmarks industriområde vid fartygstransporter då mer verksamhet samt fler interna transporter 
genomförs. Bullerriktvärdena inomhus kommer dock att klaras.

Transport av bergmaterial och bentonit- och lermaterial med lastbilar kommer att generera en ökad 
ekvivalent ljudnivå. Den största konsekvensen bedöms framförallt ske på väg 76 för sträckan närmast 
Forsmark. Ökningen är dock marginell jämfört med bullernivån från den ordinarie trafiken som inte är 
en följd av utbyggnaden av förvaret för använt kärnbränsle.

Transport med fartyg minskar bullerstörningen på vägarna men passerar förbi Natura 2000 områden, 
vilka får en något högre bullernivå. Detta ökade buller bedöms däremot inte störa fågellivet.

13.2 Risk

Analyser av icke-radiologiska risker har gjorts för Kärnbränsleförvaret samt SFR. När analysen miljö-
och trafikrisker för Kärnbränsleförvaret av (Magnusson et al. 2009) genomfördes diskuterades inte 
transporter av berg- eller bentonitmaterial på fartyg. Enbart risken med en fartygsolycka eller 
bränslehantering i samband med m/s Sigyn med oljeutsläpp som följd belyses. Risken avseende 
trafikolyckor på grund av anläggningens ökade fordonsflöden på väg belystes.

I riskanalys för SFR redovisad i (SKBdoc 1372393) behandlas bergtransporter med fartyg samt även 
lastbiltransporter inom tidsrymd för SFR:s byggskede.

13.2.1 Vägtransport

I riskanalysen för Kärnbränsleförvaret omfattades vägsträckan mellan Forsmark och Harg via riksväg 
76. Analysen genomfördes på den totala trafikökningen som Kärnbränsleförvaret genererar under de 
olika skedena, se tabell 13-1, vilket är hämtat från Fors och Klingenberg (2008). 

Tabell 13-1. Fördelning av fordon på vägnätet.

Skede Tillskott av fordon på väg 
76 Forsmark -Johannisfors

Tillskott av fordon på väg 
76 Johannisfors - Börstil

Tillskott av fordon på väg 
76 Börstil - Harg 

Byggetapp I 700 250 60

Byggetapp II 1200 600 70

Drift 600 250 60

Avveckling 200 100 20

Bedömningen av trafikolycksrisker enligt (Magnusson et al. 2009) är att i nollalternativet (utan 
tillskott av fordon på grund av Kärnbränsleförvaret) så skulle trafiksituationen innebära drygt tio 
trafikdödade på sträckan under cirka 70 år. Med den förväntade trafikökningen med 
Kärnbränsleförvarets transporter skulle ytterligare ett (1) förväntat dödsfall tillkomma under samma 
period. I båda fallen ingår även fotgängare och cyklister. Det innebär en ökning med cirka tio procent
om anläggningarna byggs. Den sammanfattande bedömningen är att den ökade sannolikheten för 
trafikolyckor är begränsad men icke obefintlig.

Riskanalysen behandlade inte bergtransporter respektive bentonit- och lertransporter separat från övrig 
trafik. Procentuellt utgör bergtransporter mellan sex och tio procent av de totala externa transporterna 
under utförande samt driftskede. Bentonit- och lertransporter utgör mellan fyra och tio procent av 
transporterna under drift respektive avvecklingsskede. Det är inte orimligt att anta att 
bergtransporterna samt ler- och bentonittransporterna därmed utgör en liten del av den ökade 
olycksrisken.
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Anslutningen till länsväg 76 bedöms som den känsligaste punkten och ett förslag till 
skadeförebyggande åtgärd är att bygga om utfarten till väg 76 i Forsmark.

När det gäller miljörisker är vägavsnittet på väg 76 vid Ed–Börstil extra känsligt vid en olycka då det ligger inom 
ett vattentäktsområde. Trafikverket har planer på att genomföra skyddsåtgärder längs det aktuella vägavsnittet. 

13.2.2 Fartygstransporter

I riskanalys för SFR (SKBdoc 1372393) behandlas sjöfartsolyckor. I analysen definieras att en 
kollision mellan ett lastfartyg och ett fritidsfartyg skulle kunna leda till ett dödsfall, men att antalet 
sjötransporter som skulle bli aktuellt vid en eventuell utskeppning av bergmassor från Forsmarks 
hamn är så begränsat att inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga i dagsläget. 

Riskanalysen lyfter fram att frågan behöver studeras för att se om det är möjligt att använda hamnen 
för bergmaterialtransporter med hänsyn till transporterna av radioaktivt avfall med m/s Sigrid. 

En fartygsolycka som leder till utsläpp olja skulle kunna medföra en risk för skada på Natura 2000 
området. Sannolikheten för en sådan olycka är låg (en gång per 1 000 år). Eventuella effekter på 
Natura 2000-områden har inte utretts.

13.2.3 Slutsats

Vid vägtransporter ökar risken för personskador med ökat antal fordon. Det är två punkter som är 
särskilt utsatta; den olämpligt utformade korsningen vid utfart till väg 76 från Forsmark samt risken 
för skada på vattentäkt vid olycka som leder till utsläpp vid Ed–Börstil.

Risken avseende personskador kommer även vara beroende av framtida trafikflöden och situation. 
Den tidigaste riskanalysen för Kärnbränsleförvaret gör den sammanfattande bedömningen att den 
ökade sannolikheten för trafikolyckor är begränsad men icke obefintlig. Bergtransporternas samt 
bentonit- och lertransporternas andel av Kärnbränsleförvarets trafik är dock liten. Riskökningen 
beroende på dessa transporter är även den rimligtvis låg. 

Genomförande av skadeförebyggande åtgärder av väghållaren kan minska riskerna. 

De risker som föreligger vid fartygstransporter vid en ökad belastning i farleden under en så lång 
tidsperiod har inte utretts detaljerat. En förutsättning är att trafiken av m/s Sigrid inte får påverkas 
genom ökad olycksrisk. Detta måste säkerställas i analyser.

Hantering av bränsle till fordon medför alltid risk för utsläpp i närområdet. Miljörisker minimeras 
genom korrekt lagring och hantering och god beredskap kan minska konsekvenserna.
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14 Sammanfattande jämförelse
En viktig utgångspunkt är att lastbilstransporterna från SKB:s båda projekt enbart utgör cirka ett par 
procent av det totala transportflödet på de allmänna vägarna.

En sammanfattning av jämförelsen mellan de olika transportalternativen ges i tabell 14-1

14.1 Bergmaterial

Transport av bergmassor från Forsmarks hamn kräver en utbyggnad av hamnen samt anläggande av 
ytor för hantering. Hamnens utbyggnad måste detaljprojekteras men bedömningen är att den är 
tekniskt genomförbar. Kostnaden uppskattas grovt till 40–60 miljoner kronor. Till detta kommer 70–
90 miljoner för lastbilstransport från bergupplaget till hamnen eller för transportband samma sträcka.

Sjötransport av bergmaterial kan vara ekonomiskt fördelaktig beroende på marknadspris samt 
möjlighet att finna en mottagare. Det är fördelaktigt om de två projekten kan samordna anläggandet av 
hamnen. Alternativ med sjötransport av bergmaterial ökar möjligheten att finna lämplig avsättning av 
materialet vilket är en positiv konsekvens ur aspekten hushållning med naturresurser. 

Konsekvensen avseende olycksrisk vid sjötransporter är inte helt klarlagd för den omfattning/ 
varaktighet som kärnbränsleförvaret skulle medföra och behöver utredas vidare. Särskilt viktigt är att 
m/s Sigrids verksamhet aldrig får störas. 

Risken avseende personskador kommer främst vara beroende av framtida trafikflöden och situation. 
Den tidigaste riskanalysen för Kärnbränsleförvaret visade på en ökning från tio till elva dödsfall under 
70 år. Sannolikheten för trafikolyckor angavs som begränsad men icke obefintlig.

Transport av bergmassor på fartyg skulle medföra marginell positiv effekt avseende buller på det 
lokala vägnätet. Den största påverkan avseende buller från lastbilstransporter med berg uppstår under 
byggskedets Etapp II som varar i 3,5 år och genererar de mest intensiva trafikflödena. Bullerpåverkan 
är marginell. 

Under övriga perioder genererar berg eller bentonittransporter mindre än 60 fordonsrörelser per dag 
vilket, baserat på bullerutredning inom SFR, skulle medföra en ökning om 0,5 dBA ekvivalent 
ljudnivå, vilket är knappast märkbart.

Risken för påverkan från sjötransport av bergmassor på de utpekade miljöerna i Natura 2000-
områdena har bedömts bli liten. En transportlösning med lastning av bergmassor vid Stora Asphällan 
och sjötransport av dessa bedöms därmed inte riskera att påverka miljön i något av Natura 2000-
områdena på ett betydande sätt. 

Sammanfattningsvis är en lösning där bergmaterialet transporteras sjövägen inte nödvändig för att 
minska bullerstörningen från lastbilstransporter. Denna bedömning grundar sig på att 
lastbilstransporterna bara utgör några procent av den ordinarie trafiken och att bullerpåverkan från 
lastbilarna enligt beräkningar är marginell. Sjötransport av bergmassor är en möjlighet som kan vara 
intressant beroende vem som är mottagare till massorna samt på vilket transportkostnad som är aktuell 
vid den tidpunkt då bergmaterialet ska transporteras bort. Buller från fartygstransporter medför 
sannolikt ingen störning på närliggande Natura 2000-områden. Sannolikheten för fartygsolyckor är låg 
och eventuell påverkan från en sådan på Natura 2000-områden har inte utretts närmare. 

14.2 Bentonit- och lermaterial

Bentonitmaterialets funktion som skyddande barriär ställer höga tekniska krav på kvaliteten. Varje 
hanteringssteg och omlastning medför risk för påverkan på kvaliteten i form av fukt och 
kontaminering. Extra omlastning och ökad hantering av materialet bör därmed undvikas.
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Forsmarks hamn samt farled kan inte ta emot så stora fartyg som vanligtvis transporterar bentonit eller 
lera större sträckor. En utbyggnad av hamnen och fördjupning av befintlig farled som skulle medföra 
att större fartyg kan tas emot bedöms medföra risk för stor störning på naturmiljön, däribland Natura 
2000-områden. Lokaliseringsmässigt utgör Forsmarks hamn inte en lämplig hamn för så stora fartyg. 
Även för att ta emot mindre fartyg kan investeringar krävas i storleksordningen 260 miljoner kronor 
för lastningsanordningar och hantering i slutna system samt lagrings- och hanteringsytor. Dessutom 
krävs det utfyllnad av vattenområde för att skapa tillräckligt stora ytor för lager och hantering. 

Eftersom Forsmarks hamn är stängd under vintern medger inte fartygtransport den nödvändiga 
flexibiliteten avseende logistik då driftskedet och avvecklingsskedet måste ha kontinuerlig tillgång till 
bentonit- eller lermaterial för att säkerställa en riskfri slutförvaring av använt kärnbränsle. 

De mest intensiva transportflödena för bentonit och lera kommer uppstå under sex år av 
avvecklingsskedet. Eftersom transportflödena blir en liten ökning av den ordinarie trafiken blir detta 
sannolikt en marginell påverkan på bullersituationen på väg 76. Bentonit- eller lertransporter kommer 
att påverka buller – och risksituationen på väg 292 från Hargs hamn. Tung trafik utgör 22 procent av 
trafiken på vägsträckan idag. I reella tal är detta 174 tunga fordon per dygn vilket ska relateras till de 
20 fordonsrörelser bentonit-eller lertransporter skulle generera under driftskedet. Bentonit- och 
lertransporterna bedöms i ljuset av detta som en liten ökning.

Avvecklingsskedet ligger cirka 50 år fram i tiden. Det är svårt att bedöma konsekvenserna av dessa 
transporter på vägnätet så långt fram i tiden, men sannolikt är den ordinarie vägtrafiken än större då 
och bentonittransporterna därmed en ännu mindre relativ ökning.

Sammantaget bedöms inte de tillkommande lastbilar som behövs för bentonittransporterna ge så stor 
bullerstörning att det är nödvändigt av bullerskäl att transportera bentonit och lera på fartyg ända in till 
Forsmarks hamn. Det är tekniskt genomförbart, men kräver stora investeringar. Det kräver även 
utfyllnad i vatten för att kunna bygga mottagningsanläggning. Om utbyggnad av SFR får tillstånd för 
utfyllnad i området kan frågan däremot vara intressant att bedömas på nytt.)

Tabell 14-1. Sammanfattande bedömning mellan olika transportalternativ.

Aspekt Vägtransporter 
bergmassor

Fartygstransporter 
bergmassor

Vägtransporter 
bentonit och lera

Fartygstransporter 
bentonit och lera

Investeringar 
(miljoner kronor)

0 40-60 (hamn) + 75-
90 (transportband)

0 260

Transport-kostnad 
(miljoner kronor)

330 (35 km)
630 (100 km)

500 (100 km) 140 100

Buller Viss påverkan 
boende

Viss påverkan 
Natura 2000

Viss påverkan 
boende

Viss påverkan Natura 
2000

Påverkan på 
naturmiljö

Ingen Viss påverkan 
Natura 2000

Ingen Viss påverkan Natura 
2000

Olycksrisk Låg Går ej bedöma utan 
mer detaljerad 
utformning av hamn

Låg Går ej bedöma utan 
mer detaljerad 
utformning av hamn

Tillstånd mm Inga Går ej bedöma utan 
mer detaljerad 
utformning av hamn

Inga Vattenverksamhet
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15 Osäkerheter
Tidpunkten för genomförandet av Kärnbränsleförvars- respektive SFR-projektet är förknippad med 
osäkerhet.

Om Kärnbränsleförvaret skulle välja att transportera bentonit och lera med fartyg intill Forsmarks 
hamn kan utfyllnad av vatten bli nödvändig för att skapa hanteringsytor. Detta kräver tillstånd eller 
anmälan enligt miljöbalken och det är osäkert hur detta påverkar projektets tidplan.

Då en detaljerad projektering av Kärnbränsleförvaret ej är slutförd utgör redovisade mängder den 
bästa uppskattningen som kan göras på befintligt underlag. 

Transport av bergmaterial kommer att styras av efterfrågan vilket kan medföra variation i lagring 
kontra borttransport av material.

Hamnens utförande har inte projekterats vilket medför osäkerheter kring kapacitet, genomförbarhet 
och anläggningskostnader.
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Ordlista

Dödviktton, dwt. Ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga och är den totala vikten av last, 
bränsle, förråd, besättning och passagerare som ett fartyg förmår bära.

Dykdalb. En bottenfast anordning för att förtöja fartyg.

FKA. Forsmarks Kraftgrupp AB.

Farled. En trafikled på sjön.

(Kross-)fraktion. Storlek på uppkrossat bergmaterial. Anges som ett intervall i millimeter, 
till exempel 2-8.

MKB. Miljökonsekvensbeskrivning av en verksamhet eller plan enligt 6 kapitlet miljöbalken (SFS 
1998.808).

Muddring. Schaktning under vatten i en sjö, vattendrag eller i havet. Kan vara grävning eller 
sprängning.

Ramat djup. Det minsta djupet i en hamn eller farled uppmätt med en horisontell bom som kallas 
ramstock eller pejlram.

SFR. Slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall.

SKB. Svensk Kärnbränslehantering AB.
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1 Bakgrund och syfte

Hydrologisk modellering visar att de hydrologiska förhållandena i ett antal värdefulla våtmarker i 
Forsmark kan påverkas under uppförande och drift av slutförvaret för använt kärnbränsle, till följd av 
grundvattenbortledningen från slutförvarets undermarksdelar. Dessa slutsatser gäller för ett hypotetiskt 
beräkningsfall med ett helt öppet slutförvar och mycket begränsad berginjektering. Som en åtgärd mot 
sådan påverkan, om den mot förmodan skulle uppstå, föreslår SKB i miljökonsekvensbeskrivningen 
att vatten vid behov tillförs våtmarkerna för att bevara deras ekologiska värden under uppförande och 
drift. Den tänkta principen visas i Figur 1-1, där vatten tillförs fastmark vid sidan om våtmarken och 
flödar genom den övre delen av moränen mot våtmarkens rikkärr och kalkgöl.

I dagsläget finns det mycket begränsade erfarenheter rörande tillförsel av vatten till den aktuella typen 
av våtmarker. Därför har SKB, som en förberedande åtgärd och i enlighet med principskissen i Figur 
1-1, genomfört ett pilotförsök med tillförsel av vatten till en våtmark i Forsmark. Pilotförsöket syftar 
till att skaffa erfarenheter, dra lärdomar och demonstrera att grund- och ytvattennivåer i våtmarker vid 
behov går att reglera. Pilotförsöket har bedrivits som ett sammanhållet projekt som innehåller de olika 
moment som kan bli aktuella vid eventuell permanent vattentillförsel under uppförande och drift. 
Dessa moment inkluderar förstudier, undersökningar och installationer i fält, tekniska lösningar för 
vattentillförsel, flödesreglering och mätningar samt genomförande och utvärdering. Detta dokument 
ger en kortfattad redogörelse för pilotförsöket och dess resultat.

Figur 1-1. Principskiss som visar vattentillförsel till en våtmark med rikkärr och kalkgöl. I 
pilotförsöket tillfördes vattnet i fastmark vid sidan om våtmarken, via en hålförsedd spridningsledning 
(se även Figur 2-2).
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2 Förberedelser och genomförande

2.1 Förberedelser

2.1.1 Val av vattenkälla, våtmark och plats för vattentillförsel

Inför val av vattenkälla för försöket inventerades olika alternativ i området, såsom råvatten från sjön 
Bruksdammen, vatten från FKA:s vattenverk, grundvatten från borrhål samt ytvatten från lokala sjöar 
och bäckar. Som krav uppställdes att det vatten som tillförs under försöket inte ska innehålla några 
föroreningar, och dess sammansättning ska även i övrigt vara lämpligt att tillföra en våtmark för att 
inte orsaka negativ ekologisk påverkan. Exempel på viktiga vattenparametrar bedömdes vara pH, 
kloridhalt, alkalinitet och innehåll av näringsämnen samt järn och mangan. Som underlag för de 
vattenkemiska bedömningarna användes bland annat resultat från analyser av ytvatten från ett antal 
våtmarker i området, inklusive den våtmark som sedermera valdes ut för försöket (se vidare nedan).

I samråd med FKA (Forsmarks Kraftgrupp AB) beslutades att som vattenkälla använda det 
”processvatten” som framställs vid FKA:s vattenverk av råvatten från sjön Bruksdammen. 
Processvattnet genomgår samma rening och behandling som det dricksvatten som också produceras, 
med undantag för att processvattnet inte genomgår kolfiltrering och får en lägre dos klor. De 
regelbundna vattenkemiska analyser som görs på processvattnet visar att det håller mycket hög 
kvalitet och är invändningsfritt som vattenkälla för pilotförsöket. Råvatten från sjön Bruksdammen 
sågs också som ett lämpligt alternativ, eftersom sjön omges av stora våtmarksområden med 
motsvarande artsammansättning som de värdefulla våtmarkerna i Forsmark. 

Våtmarkskandidater för pilotförsöket var någon av de fem våtmarker som enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen för slutförvaret kan bli aktuella för permanent vattentillförsel. Dessa 
valdes ut som kandidater, eftersom genomförandet av ett pilotförsök i någon av dem skulle ge mest 
relevant erfarenhet för eventuell permanent vattentillförsel under uppförande och drift av slutförvaret. 
Bland kandidatvåtmarkerna gjordes en avvägning för att finna den som skulle ge största möjliga nytta 
med ett relativt avgränsat och kortvarigt pilotförsök. Dessa avvägningar omfattade faktorer såsom 
lokala topografiska, kvartärgeologiska och hydrologiska förhållanden, avstånd och tillgänglighet från 
farbar väg för fältarbeten, installationer och ledningsdragning, ekologiska värden i våtmarkens 
omgivningar samt pågående mätprogram.

Specifikt eftersöktes en våtmark med en omgivande moränsluttning där vattentillförsel och 
mätinstallationer kunde anordnas utan mer omfattande röjning av träd och block. Vidare sågs det som 
en fördel med en relativt okomplicerad jordlagerföljd, en våtmark med en mindre göl, begränsad eller 
ingen hydrologisk kontakt med angränsande våtmarker samt närhet till farbar väg och vald vattenkälla 
(FKA:s processvattenledning). Slutligen skulle tillförselplatsen vara så nåbar som möjligt utan att 
påverka områden med höga naturvärden. Utifrån dessa bedömningskriterier valdes den våtmark som i 
miljökonsekvensbeskrivningen betecknas ”våtmarksobjekt 16” (se Figur 2-1). Utifrån inventering i 
fält konstaterades att vattentillförseln lämpligast skulle genomföras i en relativt blockfri 
moränsluttning på våtmarkens sydvästra sida.

Inför försöket stakades en transportväg till tillförselplatsen från närmsta farbara väg, via ett 
skogsområde utan betydande naturvärden. Vidare lämnades i juni 2012 en anmälan till Länsstyrelsen 
Uppsala om samråd enligt miljöbalken samt en ansökan om dispens från terrängkörningslagen och 
terrängkörningsförordningen.
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Figur 2-1. Övre bilden: Läge för den valda våtmarken i Forsmark. Tillförseln skedde på våtmarkens 
sydvästra sida, strax sydväst om grundvattenrören SFM000132 och -134. Nedre bilden: Fotografi på 
den aktuella våtmarken under pågående vattentillförsel. I bilden syns grundvattenröret SFM000114 
och pegelröret SFM000115, som installerades våren 2009, och den flytbrygga som används vid tillsyn 
och kontroll.

Den valda våtmarken (markerat ”Våtmarksobjekt” i Figur 2-1) utgörs av en cirka 50 meter lång, 25 
meter bred och 0,5 meter djup kalkgöl som omges av rikkärr, ungskog och sumpskog. Våtmarken 
hyser både gölgroda och gulyxne. Jordlagren i våtmarken utgörs av morän som överlagras av lergyttja. 
Sticksondering och borrning, som gjorts som del av platsundersökningen innan pilotförsöket 
initierades, hade påvisat att lergyttjan ställvis underlagras av ett lager med postglacial sand som i sin 
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tur överlagrar glaciallera. Områdena kring våtmarken bedömdes huvudsakligen sakna postglaciala 
sediment och glaciallera.

2.1.2 Kompletterande fältundersökningar och installationer

Som utgångspunkt för detaljplaneringen av pilotförsöket fanns tillgång till SKB:s platsundersökningar 
och platsbeskrivning, inklusive topografiska data, jordartskarta och jordlagermodell. Det fanns även 
tillgång till viss lokal information om jordlagerföljd från sticksondering och borrning (se ovan), samt 
kontinuerliga grund- och ytvattennivådata sedan april 2009 från ett grundvattenrör i morän under 
gölen och ett pegelrör i gölen.

I syfte att ta fram ett mer detaljerat underlag för planering, genomförande och uppföljning av försöket 
genomfördes kompletterande fältundersökningar och installationer vid våtmarken. Bland annat fanns 
det från tidigare sticksondering och borrning indikationer på ställvis förekomst av glaciallera ovan 
moränen. Förekomst av glaciallera vid tillförselplatsen skulle minska möjligheterna för det tillförda 
vattnet att nå moränen som avsett, varför detta behövde undersökas närmare.

Inför genomförandet gjordes följande fältundersökningar och installationer:

 Jordborrning, jordprovtagning och installation av grundvattenrör: Jordborrning, 
jordprovtagning och installation av grundvattenrör genomfördes under september 2012 med lätt 
borrbandvagn, i fyra punkter i området mellan den valda tillförselplatsen och rikkärret (se Figur 2-
2). Syftet var att få kompletterande information om jordlagerföljd ner till berg samt att erhålla 
jordprover för geoteknisk analys på moränen (kornstorleksfördelning och hydraulisk 
konduktivitet) och analys av moränens kalkhalt. I tre av de fyra borrpunkterna återfanns ett tunt 
lager (cirka 0,3 meter) glaciallera ovan moränen. I respektive borrhål installerades och 
instrumenterades därför ett grundvattenrör (två ovan glaciallera och två i morän under glaciallera) 
för att möjliggöra kontinuerlig grundvattennivåmätning och även vattenkemisk provtagning i en 
transekt mellan tillförselplatsen och rikkärret.

 Sticksondering och provgropsgrävning: Utifrån resultatet från jordborrningen gjordes i 
november 2012 kompletterande sticksondering och provgropsgrävning vid och kring den 
planerade tillförselplatsen, för att närmare undersöka utbredningen på områden med glaciallera.
Glaciallera återfanns i flera av de undersökta punkterna. Detta pekade på behov av en geofysisk 
undersökning, för att få en mer heltäckande bild av glaciallerans utbredning och mäktighet i det 
aktuella området.

 Geofysisk undersökning: Efter utredning om lämpliga geofysiska metoder genomfördes i maj 
2013 så kallade resistivitetsmätningar i ett antal öst-västliga och nord-sydliga transekter tvärs 
våtmarken (Mattsson 2013). För att förbättra möjligheterna att vid utvärderingen särskilja 
glaciallera, gyttja och ytvatten gjordes även resitivitetsmätningar direkt på jordprover med 
glaciallera. Vid utvärderingen nyttjades även kända jordlagerföljder från borrningarna samt 
mätdata på ytvattnets elektriska konduktivitet, som är omvänt proportionell mot resistiviteten. 
Utvärderingen indikerade på förekomst av glaciallera i två separata ”bassänger” i våtmarkens 
norra respektive södra del. Enligt undersökningen finns det inte ett kontinuerligt lager med 
glaciallera som reducerar den hydrauliska kontakten mellan moränen i tillförselområdet, rikkärret 
och gölen. Det bedömdes därför som tillräckligt att gräva några gropar genom glacialleran vid 
tillförselplatsen för att få hydraulisk kontakt mellan moränen vid tillförselplatsen, rikkärret och 
gölen.
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Figur 2-2. Övre bilden: Grundvattenrören SFM000132–135. Rakt fram bakom träden finns ett rikkärr 
mellan tillförselplatsen och gölen, som är belägen längre bort bakom träden i bildens vänstra del. 
Nedre bilden: Grundvattenrören SFM000132, -134 och en del av den hålförsedda spridningsledning 
(röda pilar) som användes för vattentillförseln. Strax hitom spridningsledningen syns ett par av de 
gropar (blåa pilar) som inför genomförandet grävdes genom glacialleran för att få direktkontakt med 
moränen.
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2.1.3 Dimensionering och tekniska lösningar för vattentillförsel och flödesmätning

Som nämnts ovan användes processvatten från FKA:s vattenverk som vattenkälla under försöket. Inför 
försöket gjordes en utredning för att ta fram tekniska lösningar i form av lednings- och 
pumpdimensioner, flödesreglering och flödesmätning. Vidare etablerades en lokal hydrologisk modell, 
med modelleringsverktyget MIKE SHE, över den aktuella våtmarken. MIKE SHE beskriver 
tidsvarierande vattenflöden i den omättade och mättade zonen. MIKE SHE är kopplad till en separat 
ytvattenmodell (MIKE 11) och har använts av SKB under flera år för tillämpningar inom 
platsmodellering, analys av långsiktig säkerhet och miljökonsekvensbeskrivning. Modellen användes 
bland annat för att prognostisera hur stor och snabb hydrologisk respons (grund- respektive 
ytvattennivåhöjning) som kunde förväntas och hur länge pilotförsöket totalt skulle behöva pågå vid 
olika flöden i tillförselsystemet. Det bedömdes att utvärderingsbar hydrologisk respons på stegvis 
ökande tillflöden, i intervallet 0,5–2 l/s (liter per sekund), skulle kunna uppnås med ett försök som 
totalt pågick upp till cirka 10 dygn.

Under försöket leddes vattnet från en inkopplingspunkt på FKA:s ledningsnät till en ståltank (volym 
10 m3), uppställd i området för tillfälligt boende (”Barackbyn”, se Figur 2-1) i början av vägen till 
SKB:s undersökningsområde. Tillflödet till tanken styrdes av en automatisk regleringsventil, som var 
kopplad till nivåvippor för låg respektive hög vattennivå i tanken. I tanken fanns en dränkbar pump 
som pumpade vattnet från tanken via två parallella ledningar längs vägen, genom ett skogsområde och 
fram till tillförselplatsen.

Vid tillförselplatsen var de parallella ledningarna ihopkopplade med en cirka 20 meter lång, hålförsedd 
spridningsledning via en ventil för manuell reglering av flödet. En villamätare användes för mätning 
av ackumulerad vattenvolym (den fick dock kopplas bort på grund av igensättningar) och en 
batteridriven flödesmätare användes för kontinuerlig mätning och loggning av vattenflödet till 
spridningsledningen.

2.2 Genomförande, mätningar och vattenprovtagning

2.2.1 Genomförande

Genomförandet av försöket planerades inledningsvis ske under sensommaren eller hösten 2012. På 
grund av ovanligt ihållande regn och blöta förhållanden, som medförde att ytvattennivån i gölen i den 
aktuella våtmarken låg över tröskelnivå, bestämdes att skjuta upp försöket till 2013. Efter etableringen 
genomfördes i juni 2013 ett test av systemen för vattentillförsel, flödesreglering och flödesmätning. I 
samband med testet gjordes även en renspolning av ledningssystemet. Sammanlagt 60 stycken hål 
(diameter 3 mm) borrades i spridningsledningen (se principskiss i Figur 1-1), och en första grop 
grävdes genom glacialleran i sluttningen strax nedanför spridningsledningen. Under juli fördjupades 
gropen och ytterligare tre gropar grävdes längs spridningsledningen.

Utifrån rådande väderläge, uppmätt ytvattennivå i gölen (långt under tröskelnivå) samt väderprognoser 
bestämdes i början av augusti 2013 att vattentillförseln skulle påbörjas i mitten av månaden. 
Pilotförsökets vattentillförsel skedde under sammanlagt 9 dygn, från den 19 augusti 2013 klockan 
15:00 (sommartid) till den 28 augusti klockan 12:00. Under försöket ökades flödet i två steg enligt ett 
på förhand uppgjort program. Specifikt var flödet cirka 0,5 l/s under perioden 19–22 augusti (3 dygn), 
1 l/s under perioden 22–26 augusti (4 dygn) och 2 l/s under perioden 26–28 augusti (2 dygn). Den 20 
augusti gjordes ett kort avbrott i vattentillförseln för att koppla bort villamätaren, som då hade satts 
igen av rostflagor från ledningssystemet. I samband med de dagliga kontrollerna gjordes vid behov en 
reglering för att säkerställa att korrekt flöde bibehölls.

2.2.2 Grund- och ytvattenivåmätningar samt vattenkemisk provtagning

SKB har sedan flera år ett omfattande moniteringsprogram i Forsmark. Programmet inkluderar 
kontinuerliga grundvattennivåmätningar i jord och berg, kontinuerliga ytvattennivåmätningar i sjöar 
och gölar samt regelbunden vattenkemisk provtagning och analys grund- och ytvatten. För 
övervakning och utvärdering av pilotförsöket användes data från manuella och automatiska grund- och 
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ytvattennivåmätningar, dels i och kring den aktuella våtmarken (se Figur 2-1), dels under och i tre 
andra våtmarker i Forsmark enligt nedan. Dessa tre våtmarker ligger i samma område, de är av samma 
typ och de har motsvarande storlek som pilotförsökets våtmark, varför de ansågs lämpliga som 
referensobjekt för pilotförsöket.

 Grundvattennivå i morän samt ovan lager med glaciallera strax nedströms tillförselplatsen: 
Grundvattenrören SFM000132–135.

 Grundvattennivå i morän under gölen i den aktuella våtmarken: Grundvattenrör SFM000114.
 Ytvattennivå i gölen i den aktuella våtmarken: Pegelrör SFM000115.
 Grundvattennivå i morän under gölar i tre andra våtmarker i Forsmark: Grundvattenrören 

SFM000110 (våtmarksobjekt 7), SFM000112 (våtmarksobjekt 14) samt SFM000116 
(våtmarksobjekt 18).

 Ytvattennivå i andra gölar i tre andra våtmarker i Forsmark: Pegelrören SFM000111 
(våtmarksobjekt 7), SFM000113 (våtmarksobjekt 14) och SFM000117 (våtmarksobjekt 18).

Vidare genomfördes vattenkemisk provtagning av det tillförda vattnet (i ståltanken), av grundvatten i 
morän vid infiltrationsplatsen (SFM000132 och -133) och under gölen i våtmarken (SFM000114), 
samt av ytvatten i gölen. Vattenkemiska analyser gjordes med avseende på elektrisk konduktivitet och 
pH, klorid och alkalinitet, sulfat, brom och fluor, färg samt natrium, kalium, kalcium, magnesium, 
mangan, litium, järn, strontium, kisel och svavel. Som förberedelse för vattenprovtagningen under 
försöket tömdes grundvattenrören SFM000114, SFM000132 och SFM000133 i början av juli 2013, 
för att bedöma erforderlig tid för den vattenomsättning som krävs inför varje provtagningsomgång.
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3 Resultat

3.1 Flöden och tillförda vattenvolymer

Figur 3-1 visar tidserier på momentant vattenflöde (l/s) samt ackumulerad tillförd vattenvolym (liter) 
under försöksperioden 19–28 augusti 2013. Eftersom villamätaren fick kopplas bort i inledningen av 
försöket, har ackumulerad vattenvolym beräknats utifrån de momentana mätningarna. Tidserierna som 
visas i figuren utgår från timmedelvärden på högupplösta flödesdata (var 10:e minut), där enstaka 
timmar med saknade data ersatts med medelvärden för närliggande timmedelvärden.

Som framgår av figuren var det vid lågt flöde inledningsvis svårt att bibehålla korrekt flöde till 
spridningsledningen. Detta åtgärdades genom att palla upp tilloppsdelen till ledningen och flödet 
stabiliserades kring 0,5 l/s den 21 augusti. Flödet höjdes till 1 l/s den 22 augusti och till 2 l/s den 26 
augusti. Medelflödet under försöket var cirka 1 l/s och sammanlagt tillfördes drygt 826 000 liter 
vatten.
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Figur 3-1. Tidserier på uppmätt momentant vattenflöde (l/s; övre bilden) samt ackumulerad, tillförd vattenvolym (liter; nedre 
figuren) under perioden 19–28 augusti 2013. De tidserier som visas i figuren baseras på timmedelvärden av högupplösta 
data (var 10:e minut).

3.2 Hydrologiska responser och vattenkemiska analyser

Figur 3-2 visar tidserier på kontinuerligt uppmätta grund- och ytvattennivåer (höjdsystem RHB 70) 
från den aktuella våtmarken (SFM000114–115) samt från andra våtmarker i Forsmark (SFM000110–
113, SFM000116–117) under perioden 2010-01-01–2013-09-30. Enligt figuren uppvisar uppmätta 
nivåer generellt stor grad av samvariation, både i termer av grund- och ytvattennivå inom respektive 
våtmark och mellan olika våtmarker. Detta visar att parallella tidserier på uppmätta grund- och 
ytvattennivåer i andra våtmarker i området utgör relevanta referenser för utvärdering av den 
hydrologiska responsen i den aktuella våtmarken under pilotförsöket.

P
D

F
 r

en
de

rin
g:

 D
ok

um
en

tID
 1

44
03

79
, V

er
si

on
 1

.0
, S

ta
tu

s 
G

od
kä

nt
, S

ek
re

te
ss

kl
as

s 
Ö

pp
en



1440379 - Pilotförsök med vattentillförsel till en 
våtmark i Forsmark

Öppen 1.0 Godkänt 12 (18)

Svensk Kärnbränslehantering AB

Figur 3-2. Tidserier på uppmätta grund- och ytvattennivåer i den aktuella våtmarken (SFM000114–
115) samt i andra våtmarker i Forsmark (SFM000110–113, SFM000116–117) under perioden 2010-
01-01–2013-09-30.

Figur 3-3 visar tidserier på uppmätta grund- och ytvattennivåer under perioden 2013-07-01–2013-09-
30, inklusive grundvattennivåer strax nedströms tillförselplatsen (SFM000132–135). En jämförelse 
mellan SFM000114–115 och övriga våtmarker visar på en tydlig hydrologisk respons på 
vattentillförseln till våtmarken. Den aktuella perioden var varm och nederbördsfri, med undantag för 
ett antal dagar i början på augusti, och kännetecknas av sjunkande grund- och ytvattennivåer i hela 
området från början på juli till mitten på september.

Specifikt sjönk grundvattennivån i morän under de andra våtmarkerna med 0,07–0,16 meter under den 
period då vattentillförseln ägde rum (19–28 augusti) och ytvattennivåerna sjönk med 0,04–0,05 meter. 
Under samma period ökade grundvattennivån i moränen under den aktuella våtmarken med 0,11 meter
och ytvattennivån i gölen ökade med 0,13 meter. Om de i övrigt sjunkande grund- och 
ytvattennivåerna i områdets våtmarker beaktas, var den aktuella våtmarkens totala hydrologiska 
respons således cirka 0,2 meter med avseende på grundvattennivån i moränen under gölen och gölens 
ytvattennivå. Under tillförseln var höjningen av grundvattennivån 0,5–0,6 meter i grundvattenrören 
närmast spridningsledningen (SFM000132 och -134) och 0,3 meter i grundvattenrören SFM000133 
och -135.
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Figur 3-3. Övre bilden: Tidserier på uppmätta grund- och ytvattennivåer i den aktuella våtmarken 
(SFM000114–115, i andra våtmarker i Forsmark (SFM000110–113, SFM000116–117) samt 
uppmätta grundvattennivåer strax nedströms tillförselplatsen (SFM000132–135) under perioden 
2013-07-01–2013-09-30. Nedre bilden: Motsvarande tidserie utan grundvattenrören SFM000132–
135.
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Under pågående försök togs vattenprover i ståltanken. Proverna har därefter analyserats för att
säkerställa kvaliteten på det vatten som tillfördes under försöket. Eftersom det tillförda vattnet var 
framtaget i ett vattenverk fanns det relativt små, ur ett ekologiskt perspektiv betydelselösa, 
vattenkemiska skillnader mellan det tillförda vattnet å ena sidan och grundvatten och ytvatten vid den 
aktuella våtmarken å den andra. Dessa skillnader kunde nyttjas genom att se vissa kemiska parametrar 
som ”spårämnen” som följer vattnets flödesväg från tillförselplatsen, genom moränen och till 
respektive provtagningspunkt. Som exempel hade det tillförda vattnet något lägre halter av klorid och 
kalcium och något högre halter av natrium och sulfat jämfört med grundvattnet i och kring våtmarken 
samt ytvattnet i gölen. Analyser av vattenprover visar på en minskad halt av klorid och kalcium och en 
ökad halt av natrium och sulfat i grund- och ytvattnet under pågående försök.
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4 Utvärdering och slutsatser

Det genomförda pilotförsöket får i sin helhet anses som lyckat. Genom försöket har SKB demonstrerat 
att det är praktiskt genomförbart att vid behov, och med relativt små flöden, reglera grund- och 
ytvattennivåer i områdets våtmarker för bevarande av deras ekologiska värden under uppförande och 
drift av slutförvaret. Pilotförsökets vattentillförsel skedde under en ovanligt torr period, med sjunkande 
grund- och ytvattennivåer i hela området. Som framgår av den övre bilden i Figur 4-1 (våtmarksobjekt 
7, september 2013) torrlades flera av områdets våtmarker naturligt under den aktuella perioden. Denna 
naturliga torrläggning var mer omfattande än den hydrologiska påverkan som grundvattenbort–
ledningen från slutförvaret bedöms kunna ge upphov till. Genom förhållandevis liten vattentillförsel 
(0,5 l/s) motverkades initialt trenden med sjunkande grund- och ytvattennivå under/i den aktuella 
våtmarken. Nivåerna höjdes därefter successivt under ett antal dagar med ökad tillförsel (1–2 l/s), 
vilket gav positiva ekologiska effekter redan under pilotförsöket (jämför med de nedre bilderna i Figur 
2-1 och Figur 4-1). Bedömningen är att den av SKB föreslagna metoden för vattentillförsel skulle 
fungera ur ett ekologiskt perspektiv även under uppförande och drift av slutförvaret för använt 
kärnbränsle.

Genomförandet av pilotförsökets olika moment har gett viktiga erfarenheter och lärdomar, inför 
eventuell permanent vattentillförsel till våtmarker vid uppförande och drift av slutförvaret. Projektet 
visar bland annat på vikten av kompletterande fältundersökningar vid tilltänkta tillförselplatser, samt 
behov av system som under drift endast kräver liten grad av tillsyn, reglering och ger stabil 
vattentillförsel vid både låga och höga flöden.

Som underlag för försöket etablerades en lokal hydrologisk modell, med modelleringsverktyget MIKE 
SHE, över den aktuella våtmarken. De prognoser som gjordes med modellen stämde överlag väl, med 
utvärderingsbar hydrologisk respons på stegvis ökande tillflöden under upp till 10 dygn. Som ett 
avslutande moment i pilotförsöket har arbete genomförts med att uppdatera modellen med data och 
information från de kompletterande fältundersökningarna. Syftet var att undersöka i vilken mån den 
uppdaterade modellen kan återskapa de grund- och ytvattennivåer som uppmätts inför, under och efter 
försöket. Resultaten visar att modellen med rimliga anpassningar kan ge god överensstämmelse med 
uppmätt hydrologisk respons under försöket.
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Figur 4-1. Övre bilden: Torrlagd våtmark (våtmarksobjekt 7) den 12 september 2013. Nedre bilden: 
En gölgroda solar i gölen i våtmarksobjekt 16 den 27 augusti 2013, under pågående vattentillförsel.
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Under uppförande och drift av slutförvaret kommer permanent vattentillförsel att initieras, om 
grundvattenbortledningen från slutförvarets undermarksdelar medför grund- och/eller 
ytvattennivåförändringar i någon eller några utpekade våtmarker med högst naturvärden (SKB 2011). 
Pilotförsöket utgör en känd störning av det lokala hydrologiska systemet. Vid utvärderingen av 
försöket nyttjades data från parallella grund- och ytvattennivåmätningar i andra, ostörda våtmarker i 
området. Genom hög grad av samvariation kunde dessa data användas för att identifiera störningen 
och kvantifiera dess magnitud och förlopp.

Försöket påvisar vikten av referensmätningar och utvärderingsmetodik, för att genom analys av 
avvikelser detektera och kvantifiera eventuella hydrologiska störningar till följd av SKB:s verksamhet 
under uppförande och drift av slutförvaret. SKB genomför under 2014–2015 utvecklingsarbete 
rörande moniteringsprogram samt metodik för datautvärdering. Denna utveckling kommer bland annat 
att utgöra underlag för förslag på mätbara kriterier för initiering och uppföljning av vattentillförsel till 
våtmarker i Forsmark.
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Sammanfattning

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB har Ekologigruppen AB under sommaren 2012 
genomfört inventeringar av gölgroda Rana lessonae, större vattensalamander Triturus cristatus och 
orkidén gulyxne Liparis loeselii. SKB avser att följa upp dessa arters lokala populationer genom årliga 
inventeringar. Inventering av gölgroda är redan nu en uppföljning av inventeringen som gjordes 2011 
med samma metod. Anledningen till engagemanget för just dessa arter beror dels på att de är arter 
med dålig eller osäker bevarandestatus och att de är skyddade enligt artskyddsförordningen samtidigt 
som de riskerar att påverkas av SKB:s planerade verksamhet i samband med uppförande och drift av 
kärnbränsleförvaret i Forsmark. 

De tre arterna gölgroda, större vattensalamander och gulyxne har inventerats enligt väldokumenterade 
rutiner, som gör att inventeringarna skall gå att göra om vid samma platser och enligt samma metodik 
under kommande år. Däremot är ingen av inventeringarna heltäckande i betydelsen av att de ger 
absolut svar på antal individer i populationerna. Resultatet av inventeringarna är snarare att betrakta 
som index för jämförelser och uppföljning.
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Summary 

On assignment from the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB), Ekologigruppen 
AB carried out inventories of species populations during the summer of 2012. Species included in 
the study are described in three separate chapters of this report. The three species were pool frog 
Rana lessonae great crested newt Triturus cristatus, and fen orchid Liparis loeselii. SKB will follow 
up the development of the local populations. Inventory of pool frogs are already a follow-up on 
a study carried out in 2011. Concern for these species is due to their protection within the EU system 
of species and habitat protection. Construction of the planned depository for used nuclear fuel will 
involve redirection of groundwater, which could potentially drain these wetlands. 

The three species pool frog, great crested newt and fen orchid are inventoried by well-documented 
procedures, which will allow repletion of the study at the same locals and according to the same 
methods during consequent years. The inventories are not complete in the sense that they would 
give number of individuals in a local population. Rather, the result should be regarded as an index 
for comparison and monitoring.
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1 Inledning

På uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB har Ekologigruppen AB under sommaren 2012 
genomfört inventeringar av gölgroda Rana lessonae, större vattensalamander Triturus cristatus och 
orkidén gulyxne Liparis loeselii i Forsmarksområdet. Syftet med inventeringarna är att kunna följa 
upp populationernas utveckling i Forsmarksområdet. Anledningen till engagemanget för just dessa 
arter beror dels på att de är skyddade enligt artskyddsförordningen och att de är arter med dålig eller 
osäker bevarandestatus och samtidigt som de riskerar att påverkas av SKB:s planerade verksamhet 
i samband med uppförande och drift av kärnbränsleförvaret i Forsmark. För gölgroda och större 
vattensalamander har kompensationsåtgärd i form av fyra nya gölar etablerats i området. 

Syftet med inventeringarna av gölgroda och större vattensalamander är dels att följa populationernas 
utveckling i området och dels att kunna avgöra om de åtgärder som SKB genomfört i form av 
nyanlagda gölar fungerar som habitat för dessa två arter. Syftet med uppföljningen av gulyxne är 
att få grunddata om den nutida gulyxnepopulationen i Forsmark. Dessa grunddata skall i framtiden 
användas som referens för uppföljning av artens utveckling och för att bedöma om de föreslagna 
skötselåtgärderna är tillräckliga.

Denna rapport redovisar resultaten från de inventeringar som genomfördes under sommaren 2012. 
Inventeringarna har genomförts enligt SKB:s interna styrdokument Aktivitetsplan AP SFK 10-037 
(Etablering av nya gölar och flytt av gölgrodor och vattensalamandrar samt inventering av tre skyd-
dade arter). Resulterande data från den aktuella aktiviteten lagras i SKB:s GIS-databas och vissa 
metadata lagras i primärdatabasen Sicada, i båda fallen är data spårbara via aktivitetsplansnumret 
(AP SFK-10-037) och i GIS-databasen även via leveransid ”C265”. Endast data i SKB:s databaser 
får användas för vidare tolkningar och för modellering. Data i SKB:s databaser kan vid behov 
revideras. Datarevisioner resulterar inte nödvändigtvis i någon revision av motsvarande P-rapport. 
Det normala förfarandet är dock att större revisioner leder till revision av P-rapporten, medan smärre 
datarevisioner resulterar i rapportsupplement, som finns tillgängliga i anslutning till webb-versionen 
av P-rapporten på www.skb.se.
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2 Gölgroda

2.1 Inledning
Detta kapitel redovisar 2012 års inventering av förekomst av gölgrodor i Forsmarksområdet. 
Det är den andra inventeringen i den planerade uppföljningen av populationen av gölgrodor i 
området. För utom den av SKB initierade inventeringen 2011 (SKBdoc 1375045) har gölgroda 
noterats under naturinventeringar i området 2008 (Hamrén och Collinder 2010). Området har 
också inventerats på initiativ av Länsstyrelsen i Uppsala län (Länsstyrelsen i Uppsala län 2004).

2.2 Metod
Idag finns ingen standardmetod för populationsuppskattningar av gölgroda, vilket innebär att 
en inventering egentligen inte kan ge en uppskattning av den totala populationen. Resultatet från 
inventeringarna är därför att betrakta som ett index, som jämfört mellan inventeringstillfällena kan 
ge en fingervisning om förändringar i populationens totala storlek. En förutsättning är givetvis att 
inventeringarna vid varje tillfälle görs så lika som möjligt, för att möjliggöra jämförelser och att få 
fram trender i förekomst av gölgroda. Eftersom inventeringarna företrädesvis räknar spelande grodor 
och därmed hanar, så är honor och ungdjur kraftigt underrepresenterade.

Inventeringen genomfördes vid två tillfällen under juni månad 2012, den 8/6 respektive 14/6. 
Vid båda tillfällena var vädret varmt och soligt men den 14/6 blåste det byvindar emellanåt. 
De inventerade gölarna besöktes en gång vardera.

Inventeringen genomfördes i de sex gölar där man tidigare hittat gölgroda samt i fyra gölar som 
grävts under vintern som ersättningsgölar för den göl med förekomst av gölgroda som kommer att 
fyllas igen i samband med anläggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle. Även de två andra 
gölar som helt eller delvis kommer att fyllas igen har inventerats. Dessutom eftersöktes gölgroda 
i ytterligare tre gölar där förutsättningar för förekomst av gölgroda ansågs föreligga (Figur 2‑2).

Figur 2‑1. Gölgroda vid nyligen anlagd göl.
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2.2.1 Inventeringen
Varje göl observerades under minst en timmes tid, under tiden som räkning av gölgrodor gjordes 
var femte minut. Spelande grodor, respektive grodor som observerats visuellt noterades separat 
(Tabell 2‑1). Den upprepade räkningen gjordes då grodorna flyttar sig under tiden inventeringen 
pågår. Uppdelningen i tid är därmed ett sätt att kontrollera att inte dubbelräkning sker. Det ger också 
möjlighet till att bedöma hur lång tid som behövs tills det inte längre är meningsfullt att leta fler 
grodor. I de fall där inga spelande grodor registrerats efter en timmes inventering eller då spelet varit 
sporadiskt spelades spelläte upp artificiellt för att, om möjligt, kunna stimulera grodor på att svara. 
Om inga grodor observerats efter inventeringsinsatsen har gölen bedömts inte vara etablerad av 
gölgroda. Denna metod för inventering följer genomförandet under 2011 (SKBdoc 1375045).

Föryngring
2011 års inventering (SKBdoc 1375045) av rom i samband med leken gav begränsat resultat. 2012 
gjordes därför försök att istället observera smågrodor senare på sommaren. Föryngring kontrollerades 
i början på juli i samband med inventering av gulyxne (Kapitel 4). Då eftersöktes unga exemplar av 
gölgrodor. Eftersöket gick till så att strandkanterna genomströvades långsamt och unga gölgrodor 
registrerades (Tabell 2‑1).

2.3 Resultat och diskussion
2.3.1 Vuxna individer
Totalt registrerades 37 stycken vuxna individer i Forsmarksområdet (Tabell 2‑1). Av dessa observera-
des 34 stycken som spelande och resterande tre observerades endast i kikare. Försök gjordes som 
ovan beskrivits med att trigga igång grodor genom uppspelning av inspelade spelläten. Resultatet av 
detta försök blev dock inte framgångsrikt, det visade sig inte ge ökad spelfrekvens från grodorna.

Figur 2‑2. Kartan visar de gölar i Forsmark där gölgroda inventerats 2012. Vita siffror anger gölnummer. 
Röda siffror anger antalet inventerade vuxna djur.
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Den viktigaste lokalen är göl 14 där 14 individer spelade. Värt att notera är också att i 3 av de gölar 
som grävts under vintern 2012 påträffades gölgroda. Även i göl 8 ”Tjärnpussen” hördes spelande göl-
groda. I göl 12 som är planerad att fyllas ut i samband med bygget av förvarsanläggningen förekommer 
grodor. Däremot inte i de två andra gölar (13a och 13b) som planeras att helt eller delvis fyllas ut.

2.3.2 Reproduktion

Inventering av smågrodor gav ett bättre resultat än inventering av rom. I fyra gölar påträffades yngel 
av gölgroda; gölarna 7, 12, 14 och 15. I göl 7 hittades inte mindre än 40 små gölgrodor (Tabell 2‑1).

2.3.3 Jämförelse mellan år

Inventeringarna visar att betydligt fler gölgrodor noterats 2012 jämfört med 2011 (Tabell 2‑2). 
Det kan givetvis vara så att det är fråga om en reell mellanårsvariation, men resultatet skulle också 
kunna bero yttre faktorer som tidpunkt eller väderlek under inventeringstillfällena. Inventeringarna 
2011 genomfördes 20 och 27 juni, emedan de utfördes 8 och 14 juni under 2012. Denna skillnad 
på två veckor skulle kunna ha en avgörande betydelse i det att det finns en risk att spelintensiteten 
avtagit senare under månaden juni. Därför är det en viktig lärdom inför inventeringarna under kom-
mande år att fältarbetet skall äga rum under första halvan av månaden juni.

Tabell 2‑2. Jämförelse mellan 2011 och 2012 års inventeringar.

göl objektsnummer antal gölgrodor 2011 antal gölgrodor 2012

1 göl ännu ej anlagd 0
2 göl ännu ej anlagd 1
3 göl ännu ej anlagd 3
4 göl ännu ej anlagd 2
7 2 4
8 0 2
11 ej inventerad 0
12 2 3
13a 0 0
13b 0 0
14 3 14
15 5 2
16 3 3
18 4 3
22 ej inventerad 0

Tabell 2‑1. Sammanställning av inventeringsresultat gölgroda 2012.

göl antal vuxna 
totalt

varav spelande Varav obs. 
visuellt

antal 
yngel

inventering datum väder

1 0 0 0 0 120608 sol, 18°, vindstilla
2 1 1 1 0 120608 sol ,18°, vindstilla
3 3 2 3 0 120616 halvklart, 18°, byig vind
4 2 1 2 0 120614 halvklart, 16–18°, byig vind
7 1 2 4 40 120614 halvklart, 16–18°, byig vind
8 2 0 2 0 120614 halvklart, 16–18°, byig vind
11 0 0 0 0 120608 sol, 18°, vindstilla
12 3 0 3 1 120608 sol, varierande molnighet
13a 0 0 0 0 120614 halvklart, 16–18°, byig vind
13b 0 0 0 0 120614 halvklart, 16–18°, byig vind
14 14 11 14 8 120608 sol, 18°
15 2 1 2 15 120608 sol, 18°
16 3 1 3 0 120608 sol sedan molnigt, 18°
18 3 1 3 0 120608 halvklart, 18°, byig vind
22 0 0 0 0 120608 sol, 18°
totalt 34 20 37 64
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3 Större vattensalamander

3.1 Inledning
I detta kapitel rapporteras 2012 års inventering av större och mindre vattensalamander i Forsmarks-
området. Det är den första inventeringen av populationen av större vattensalamander. 

3.2 Metod
Metoden som använts är ”ficklampsmetoden” (Naturvårdsverket 2005) som går ut på att inventeraren 
nattetid går längs strandkanten på de gölar och anlagda dammar som skall inventeras och lyser med 
ficklampa i vattnet under det att han/hon registrerar antalet salamandrar man ser under en tidsperiod av 
30 sekunder. Inventeraren flyttar sig därefter fem meter längs stranden och gör om proceduren tills hela 
stranden har inventerats. Då gölarna i Forsmark delvis är svåra att komma åt har inte hela stränderna 
alltid kunnat nås för observation. För att kunna få ett jämförbart material har vi därför markerat på 
karta vilka partier som har inventerats. På detta sätt kan samma partier inventeras efterföljande år. 
Inventeringen genomfördes vid två tillfällen i slutet av maj månad. Varje göl besöktes en gång. 
Detaljerade uppgifter ges i Tabell 3‑1.

Inventeringen genomfördes i 15 gölar, vilka alla är grunda öppna gölar inom och i närheten av 
påverkans området och som bedöms som lämpliga habitat för större vattensalamander. Samma gölar 
har också inventerats för förekomst av gölgroda. Däri ingår även de fyra nyanlagda gölar som anlagts 
i februari 2012 för att säkra ekologisk kontinuitet för både gölgroda och större vattensalamander.

3.3 Resultat
Totalt registrerades åtta hanar, 20 honor och 12 obestämda större vattensalamander under invente-
ringarna 2012 (Tabell 3‑1), det vill säga sammanlagt 40 exemplar. Utöver större vattensalamander 
registrerades även 202 mindre vattensalamander. Anmärkningsvärt och glädjande är att i tre av de fyra 
nyanlagda gölarna finns större vattensalamander redan tre månader efter att de vattenfyllts (Figur 3‑2). 
Det visar att de nya gölarna ligger väl inom spridningsområdet för den lokala salamander populationen. 
Än så länge är det fråga om enstaka exemplar, men i samtliga nyanlagda gölar hittades också den 
vanligare mindre vattensalamandern.

Figur 3‑1. Större vattensalamander fångas på bild i en av de nyanlagda gölarna.
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Tabell 3‑1. Antal observerade exemplar av större vattensalamander (SVS) och mindre vatten‑
salamander (MVS). I kolumnerna ”obestämd” anges individer som inte kunnat könsbestämmas.

göl SVS hane SVS hona SVS obestämd MVS hane MVS hona MVS obestämd

1 0 0 0 6 2 0 

2 0 1 0 2 0 5

3 1 1 0 7 6 6

4 0 1 0 1 0 1

7 1 6 3 4 8 13

8a 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13a 0 0 0 0 0 0

13b 0 0 0 0 0 0

14 5 9 6 19 22 40

15 0 0 0 2 2 5

16 1 2 3 7 20 24

18 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

totalt 8 20 12 48 60 94

Figur 3‑2. Kartan visar de gölar i Forsmark där större vattensalamander inventerats 2012. Vita siffror 
anger gölnummer. Röda siffror anger antalet inventerade vuxna djur. 
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Göl 1 (nyanlagd)
Inga större vattensalamandrar observerades i göl 1. Däremot observerades sex hanar och två honor av 
mindre vattensalamander. Gölen är fullt överblickbar och kunde inventeras i sin helhet (Figur 3‑3). 
En brygga gav god överblick över gölen som ligger i ett område med tät vass. Vattenståndet i omgivande 
våtmark är så högt att det blir ett vattenutbyte mellan omgivande våtmark och den nyanlagda gölen.

Göl 2 (nyanlagd)
En större vattensalamanderhona påträffades i denna göl. Två hanar och fem mindre vattensalamandrar 
av obestämt kön noterades också. Gölen går bra att vandra runt i sin helhet (Figur 3‑4). En brygga 
utgör bra spaningsplats. 

Göl 3 (nyanlagd)
En hane och en hona av större vattensalamander observerades i göl 3. Dessutom sju hanar, sex honor 
och sex mindre vattensalamander av obestämt kön. Även i denna göl finns en brygga varifrån man 
har bra översikt. Det går också bra att vandra runt hela gölen (Figur 3‑5).

Göl 4 (nyanlagd)
En större vattensalamanderhona påträffades i denna göl. Dessutom en hane och en mindre vatten-
salamander av obestämt kön. Även i denna göl finns en brygga varifrån man har bra översikt. 
Det går också bra att vandra runt hela gölen.

Göl 7 vid kraftledning 
En hane, sex honor och tre icke könsbestämda större vattensalamandrar påträffades i göl 7. Av mindre 
vattensalamander påträffades fyra hanar, åtta honor samt ytterligare 13 av obestämt kön. Även i 
denna göl finns en brygga varifrån man har bra översikt, men endast delar av stränderna är till-
gängliga för inventering. 

Figur 3‑3. Blå prick anger nyanlagd göl 1. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att 
inventera. Denna figur visar även göl 11.
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Figur 3‑4. Blå prick anger nyanlagd göl 2. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.

Figur 3‑5. Blå prick anger nyanlagd göl. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera. 
Denna figur visar göl 3.
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Figur 3‑6. Blå prick anger nyanlagd göl 4. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.

Figur 3‑7. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera. Denna figur visar göl 7.



18 SKB P-13-03

Göl 8a Tjärnpussen
Inga vattensalamandrar, varken större eller mindre påträffades i Tjärnpussen. Sjön är svåröverblickbar 
och tillgänglig endast längs några få korta sträckor (Figur 3‑8). Sjön är relativt djup (> 1 m) och 
vattnet kraftigt brunfärgat vilket gör att den bedöms som mindre lämplig för salamandrar. 

Göl 11 i våtmark
Denna göl ligger i södra delen av våtmark 11. Gölen är förhållandevis djup (> 1 meter) och har 
brunfärgat vatten. Då den är vassbevuxen runt nästan hela kanten går det bara att observera gölen 
från en punkt Inga salamandrar påträffades. Karta redovisas tillsammans med göl 1 (Figur 3‑3).

Göl 12 liten sjö öster om reningsverk
Inga vattensalamandrar, varken större eller mindre påträffades i göl 12. Även om gölen är relativ 
liten är den svår att överblicka på grund av hög vass. Även en liten vattensamling söder om gölen 
inventerades.

Göl 13a mindre göl öster om barackbyn
I gölen gjordes inga observationer av vare sig större eller mindre vattensalamander. Däremot 
observerades rikligt med fisk, vilket sannolikt är orsaken till frånvaron av kräldjur. Gölen är svår-
inventerad på grund av mycket vass (Figur 3‑10).

Göl 13b mindre sjö öster om barackbyn
Göl 13b har stora likheter med 13a och de två vattensamlingarna har dessutom en förbindelse via 
ett grunt parti. I gölen gjordes inga observationer av vare sig större eller mindre vattensalamander. 
Däremot observerades rikligt med fisk vilket innebär att gölen är mindre lämplig för salamandrarna. 
Gölen är svårinventerad eftersom den är omgärdad av vass (Figur 3‑11).

Figur 3‑8. Göl 8a Tjärnpussen. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.
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Figur 3‑9. Göl 12. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.

Figur 3‑10. Göl 13a. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.
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Göl 14 liten sjö omgiven av rikkärr, ”N Labbofjärden”
Totalt observerades fem hanar, nio honor och sex icke könsbestämda större vattensalamandrar. 
Dessutom observerades 19 hanar, 22 honor och 40 icke könsbestämda djur av mindre vattensala-
mandrar. Detta är den göl med rikligast förekomst av både större och mindre vattensalamander i 
Forsmarksområdet. Delar av gölens strandlinje är oframkomlig (Figur 3‑12). En brygga i norra delen 
fungerade som bra utkikspunkt vid inventeringarna.

Göl 15 med rikkärr, ”N Labbokärret”
Inga individer av större vattensalamander observerades, men däremot observerades två hanar och 
två honor, samt fem icke könsbestämda mindre vattensalamander. Gölen är något svåröverskådlig 
med mycket vegetation (Figur 3‑12).

Göl 16 med rikkärr ”V Labbokärret”
En hane, två honor, samt tre icke könsbestämda exemplar av större vattensalamander observerades. 
Även sju hanar, tjugo honor och 24 icke könsbestämda exemplar av mindre vattensalamander noterades. 
Endast delar av gölens stränder är möjliga att inventera (Figur 3‑13). Dock finns en brygga som ger 
bra utsikt.

Göl 18 liten sjö med rikkärr, ”Kungsträsket”
Inga observationer av vare sig större eller mindre vattensalamander gjordes. Gölen är svår att 
vandra runt. Ett mindre parti strand i östra kanten vid bryggan går att inventera. Gölen ser ut att ha 
förutsättningar för större vattensalamander vid jämförelse med miljöerna vid göl 14.

Göl 22 liten sjö med rikkärr
Inga observationer av vare sig större eller mindre vattensalamander gjordes. Gölen är svår att 
vandra runt.

Figur 3‑11. Göl 13b. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera. 
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Figur 3‑12. Gölar 14 och 15. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.

Figur 3‑13. Göl 16. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.
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Figur 3‑14. Göl 18. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.

Figur 3‑15. Göl 22. Vitt streck anger var längs stranden det varit möjligt att inventera.
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4 Gulyxne

4.1 Inledning
I detta kapitel redovisas resultat från inventeringar av orkidén gulyxne under sommaren 2012. 

Inför uppförande och drift av byggandet av en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle har 
de områden som riskerar att påverkas av grundvattenytesänkning inventerats med avseende på 
naturvärden (Hamrén och Collinder 2010). Det har under inventeringarna uppmärksammats att det i 
flera rikkärr växer den hotade och enligt artskyddsförordningen skyddade orkidén gulyxne. Arten har 
hittills påträffats i fem kärr som ligger inom påverkansområdet för en potentiell grundvattensänkning 
enligt de modelleringar som gjorts (Werner et al. 2010). Inventeringarna har tidigare endast redovisat 
i vilka våtmarker gulyxne förekommer.

Föreliggande inventering skall ses som inledningen i återkommande inventeringar av befintliga och 
potentiella lokaler för gulyxne i syftet att följa artens populationsutveckling i Forsmarksområdet. 
Dessa inventeringar skall göras under flera år innan en eventuell påverkan kan väntas på våtmarkerna.

Figur 4‑1. Gulyxne.
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4.2 Metod
Alla kärr med kända förekomster av gulyxne har inventerats och redovisas i denna rapport. Dessutom 
har ytterligare tre rikkärr utan tidigare känd förekomst inventerats. Avsikten är att inventera kända 
lokaler varje år. Vid varje inventeringsperiod inventeras dessutom ytterligare tre kärr där arten inte 
tidigare observerats. Inventeringarna roteras så att alla kärr med förutsättningar för gulyxne, det vill 
säga alla rikkärr och medelrikkärr, som ligger inom påverkansområdet för SKB:s planerade verksamhet 
slutligen kommer att vara inventerade.

Vid fältbesöken räknas både blommande och vegetativa individer/plantor. Varje våtmark söks nog-
grant igenom efter exemplar av gulyxne. GPS-positioner tas för enskilda individer eller täta grupper 
av individer. Där individerna befinner sig inom 5 meter från varandra räknas det som ett bestånd. 
Beståndets avgränsning ritas in på karta. Befinner sig individerna längre ifrån varandra anges nya 
GPS-punkter. För varje GPS-position anges antal individer och hur många som var blommande 
respektive vegetativa. Torvdjup, respektive täckningsgrad av brunmossor, förna och vass anges 
också. Fältbesöken görs från slutet av juni till början av juli under gulyxnens blomningstid.

Inventeringen koncentreras till lämpliga delar av våtmarkerna, således inte i delar där inga förutsätt-
ningar för att hitta arten finns. Främst har områden sorterats bort där mossvegetationen är under vatten, 
där mossor helt saknas och där det finns en kraftigt förnalager av vass som kväver övrig vegetation.

Inventeringen sker på så sätt att lämpliga delar av kärren söks igenom i stråk med ca 5 meters lucka. 
Tidsåtgången för de olika kärren varierar mellan 1 till 3 timmar per kärr.

Figur 4‑2. Våtmarker i Forsmarksområdet med förekomst av gulyxne 2012. Våtmarker som är inventerade 
markeras med rosa linje och siffra. Våtmarker med stjärna markerar att det växer gulyxne. 
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Inventerarens vägval dokumenterades med hjälp av spårfunktion i GPS. Avsikten är dels att möjlig-
göra kvalitetskontroll, och dels att efterföljande inventeringar skall kunna genomföras i samma 
område som föreliggande inventering så att jämförbara resultat kan nås. Hur inventeraren sökt 
av terrängen redovisas på kartor i avsnitt 4.3.1. De levereras också som gpx-filer som möjliggör 
nedladdning i GPS i samband med nästa inventering.

Uppföljningen av gulyxne följer de rekommendationer och den metodik som finns beskrivna för 
Floraväktarverksamheten (Edqvist 2009). 11 rikkärr i inventeringsområdet i Forsmark har inventerats 
under 2012 års inventering (Figur 4‑2).

4.3 Resultat 
Gulyxne återfanns i fem kärr där den tidigare påträffats (Tabell 4‑1). I två objekt där arten dokumenterats 
tidigare hittades den inte i 2012: våtmarksobjekt 71 och våtmark 6a. I fyra kärr som inventerats där 
gulyxne inte påträffats tidigare, hittades gulyxne inte heller 2012. Sammanlagt hittades 179 exemplar. 
Våtmarkerna 8, 9 och 16 skiljer ut sig och hyser tillsammans över 90 % av populationen.

I samband med inventeringen har uppgifter samlats in för att beskriva de naturförutsättningar som 
finns där gulyxne förekommer (Tabell 4‑2). I Tabell 4‑3 ges en sammanställning av den informationen 
som samlades in i samband med inventeringarna.

En typisk gulyxnelokal kan beskrivas som att blomman står i grupper om sju exemplar, torvdjupet 
är ca en meter, det finns rikligt med brunmossor, förekomst av vass är sparsam till måttlig, det finns 
enstaka buskar och förnatäckningen (främst vass) är begränsad. 

Tydligast korrelation med förekomster av gulyxne har täckningsgrad av brunmossor. Alla bestånd 
utom tre har en täckningsgrad över 80 %. I medeltal är det 95 % täckningsgrad av brunmossor där 
orkidén hittats. 

Tabell 4‑1. Antal exemplar av gulyxne i respektive våtmark. 

Våtmarksobjekt nr Antal gulyxne 

6 0

7 11

8a och 8b 45

9 48

11a 0

16 73

23 0

39 0

49 2

71 0

totalt 179

Tabell 4‑2. Tabellen redovisar en sammanställning av kringuppgifter. Antal per bestånd avser 
både fertila och infertila exemplar av gulyxne. Begreppet ”typvärde” är det värde som förekommer 
flest gång i datamängden.

våtmark antal/bestånd torvdjup cm brunmossa 
täckning %

Vass täckning % Buskar täckning % Förna täckning % 

totalt 179      

medelvärden 8 78 86 15 9 30

min-max 1–30 20–130 11–100 1–49 1–30 10–60

typvärde 7 100 95 30 1 11
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Tabell 4‑3. Sammanställning av data från inventerade våtmarker och fyndplatser. Nummer 
på våtmark hänvisar till SKB rapport R‑10‑16 (Hamrén & Collinder 2010). Delområde anges 
på kartorna 4‑3 och framåt. Medelvärden, min‑maxvärden och typvärden på antal exemplar 
per bestånd avser både fertila och infertila exemplar. Begreppet ”typvärde” är det värde som 
förekommer flest gång i datamängden. Initaler i kolumnen för ’observatör’ är NS: Nina Sallmén, 
KR: Karolina Ring, PC: Per Collinder och AH: Anders Haglund.
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6a   0 0 0      NS  2012-07-03

6b 0 0 0 NS 2012-07-03

7 6699529 1631164 7 7 0 40 95 9 3 25 KR 2012-07-03

7 6699598 1631113 4 3 1 45 55 49 21 48 KR 2012-07-03

8a 6699776 1630496 1 1 0 100 95 30 15 20 PC 2012-07-03

8a 6699777 1630515 30 9 21 100 80 30 30 50 PC 2012-07-03

8b 6699808 1630602 1 1 0 100 95 30 0 15 PC 2012-07-03

8b 6699817 1630597 8 5 3 100 95 30 15 60 AH 2012-07-03

8b 6699810 1630597 5 1 4 100 95 10 18 60 AH 2012-07-03

9 6699657 1630511 23 6 17 45 90 29 11 11 NS 2012-07-03

9 6699656 1630522 12 9 3 90 90 29 11 48 NS 2012-07-03

9 6699658 1630475 5 4 1 90 11 11 18 11 NS 2012-07-03

9 6699649 1630525 1 1 0 100 95 22 5 35 NS 2012-07-03

9 6699639 1630512 7 3 4 130 95 11 11 11 NS 2012-07-03

11a   0 0 0      AH 2012-07-03

16 6699437 1631247 2 2 0 50 50 0 5 50 AH 2012-07-03

16 6699405 1631274 5 5 0 55 99 5 5 10 AH 2012-07-03

16 6699364 1631265 18 7 11 60 95 3 1 35 AH 2012-07-03

16 6699345 1631271 41 19 22 70 99 5 1 25 AH 2012-07-03

16 6699343 1631264 2 1 1 70 100 1 1 15 AH 2012-07-03

16 6699354 1631255 2 0 2 70 100 2 1 10 AH 2012-07-03

16 6699415 1631260 2 2 0 70 95 3 4 30 AH 2012-07-03

16 6699349 1631266 4 4 0 90 100 1 1 20 AH 2012-07-03

23   0 0 0      PC 2012-07-04

39   0 0 0      PC 2012-07-03

49 6698188 1632425 2 2 0 20 85 15 5 25 KR 2012-07-03

71   0  0 0      AH 2012-07-03
totalt   179 92 90        

medel   8 3,8 3,5 78 86 15 9 30   

mini 1 1 1 20 11 1 1 10

max   30 19 22 130 100 49 30 60   

typvärde   7 1 1 100 95 30 1 11   
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Figur 4‑3. Våtmarkerna 6 och 7. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som 
inventeraren gjort vid genomsökningen av våtmarkerna.

4.3.1 Detaljkartor

Kartorna redovisar via röda linjer hur inventeraren har sökt igenom terrängen. Vägvalen har registrerats 
genom GPS, vilket underlättar att repetera inventeringarna av samma områden nästkommande år.



28 SKB P-13-03

Figur 4‑4. Våtmark 8a och 8b. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som inventeraren 
gjort vid genomsökningen av våtmarken.
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Figur 4‑5. Våtmark 9. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som inventeraren gjort 
vid genomsökningen av våtmarken.
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Figur 4‑6. Våtmark 11a. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som inventeraren 
gjort vid genomsökningen av våtmarken.
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Figur 4‑7. Våtmark 16. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som inventeraren gjort 
vid genomsökningen av våtmarken.
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Figur 4‑8. Våtmark 23. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som inventeraren 
gjort vid genomsökningen av våtmarken.
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Figur 4‑9. Våtmark 39. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som inventeraren 
gjort vid genomsökningen av våtmarken.
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Figur 4‑10. Våtmark 49. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som inventeraren 
gjort vid genomsökningen av våtmarken.



SKB P-13-03 35

Figur 4‑11. Våtmark 71. Gul prick visar förekomst av gulyxne. Röd linje visar vägval som inventeraren 
gjort vid genomsökningen av våtmarken.
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Sammanfattning

I området för SKB:s verksamhet i Forsmark finns våtmarker och skogsmiljöer med höga 
naturvärden. Här finns också arter skyddade enligt artskyddsförordningen. SKB:s 
verksamhet riskerar att påverka dessa miljöer genom att grundvattenytan ovanför 
förvaret sänks. Särskilt våtmarkerna är känsliga för en sådan sänkning. SKB har därför 
föreslagit skydds- och kompensationsåtgärder så att naturvärdena i området kan bevaras. 
I området finns flera arter skyddade enligt artskyddsförordningen, de viktigaste av dessa 
ur ett naturvårdsperspektiv är gölgroda och gulyxne. Förekomsten av gölgroda påverkas 
också av att en göl där arten leker kommer att fyllas igen vid anläggningsarbetena. 

De åtgärder som kommer att vidtas är i huvudsak:

 Tätning av ramp schakt och tunnlar för att begränsa inläckage

 Infiltration av konstgjort grundvatten för att hålla grundvattennivåer på 
naturliga nivåer om en onaturlig påverkan sker på grund av slutförvaret

 Skötsel av våtmarker med röjningar och slåtter för att hålla våtmarkerna öppna 
och gynna våtmarksväxter och djur

 Anläggning av gölar för groddjur samt övervintringsmiljö som ersättning för 
den göl med förekomst av gölgroda som fylls igen

 Åtgärder för att flytta individer av gölgroda och större vattensalamander vid 
utfyllnad av göl

 Skötsel och bevarande av skogsmiljöer.

SKB:s verksamhet kräver uppföljning avseende påverkan på naturmiljöer. SKB har åtagit 
sig att genomföra kontinuerliga mätningar av grundvattennivåer i området. 
Basinventeringar av gulyxne och gölgroda har påbörjats. Om oförutsedd skada inträffar 
ska SKB i samråd med länsstyrelsen vidta åtgärder.

Effektiviteten i de åtgärder som föreslås bedöms vara god och resultat av liknande 
åtgärder och försök redovisas. 

De åtgärder SKB har åtagit sig att genomföra avseende naturvärden har grupperats i 
skadeförebyggande åtgärder respektive kompensationsåtgärder. Skadeförebyggande 
åtgärder syftar till att hindra eller begränsa skada medan kompensationsåtgärder syftar till 
att kompensera skada som ändå uppstår. Gränsdragningen mellan dessa är flytande och 
många gånger fungerar en åtgärd både skadeförebyggande och kompenserande. 
Sammanlagt har 7 specifika åtgärder klassats som skadeförebyggande, 4 som 
kompensationsåtgärder och 13 som att de fungerar både skadeförebyggande och 
kompenserande. Avsikten med åtgärderna är dock att de tillsammans innebär att det inte 
blir några negativa konsekvenser för skyddade arter och att påverkan på naturmiljöerna 
blir minimal. 
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1. Inledning

Inom ramen för SKB:s pågående tillståndsprövningen enligt miljöbalken (målnummer M 
1333-11) har flera remissinstanser begärt kompletteringar avseende de 
naturvårdsåtgärder som SKB åtagit sig att vidta i Forsmark. SKB har i sin ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken och i ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen den 
21 februari 2011 lämnat in ett omfattande underlag som berör de naturvårdsåtgärder 
som SKB avser vidta i Forsmark. I den mån det ansetts relevant har även hänsyn tagits 
till nyvunnen kunskap från de aktiviteter som SKB bedrivit i Forsmarksområdet, såsom 
till exempel naturinventeringar.

Syftet med dessa åtgärder är att säkerställa att områdets naturvärden bevaras och 
utvecklas samtidigt som lokala populationer av arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen inte ska skadas av SKB:s verksamhet med slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark.

Länsstyrelsen har i beslut den 18 juni 2013 lämnat SKB dispens från 
artskyddsförordningen. Länsstyrelsens dispensbeslut har därefter överklagats och målet 
är nu vilandeförklarat i avvaktan på utgången i Mål M1333-11.

Syftet med detta dokument är att besvara de kompletteringsbegärande rörande 
naturvårdsåtgärder som inkommit till SKB. De frågor och kompletteringsbegäranden 
som besvaras genom detta dokument kommer från olika remissinstanser och har olika 
utgångspunkter. Det har resulterat i att upprepningar förekommer mellan de olika 
avsnitten. 

I kapitel 2 beskrivs kortfattat naturvärden i området och konsekvenser av verksamheten.

I kapitel 3 i detta dokument sammanfattas de åtgärder som kommer att vidtas för att 
skydda och sköta känslig natur på den berörda platsen och säkerställa lokala och 
regionala populationer av arter skyddade enligt artskyddsförordningen. I kapitel 4 ges en 
mer utförlig beskrivning av den skötsel som kommer att genomföras i naturområdena på 
SKB:s mark i Forsmark. I avsnitt 5.3 redovisas uppföljningsprogram och slutligen 
redovisas i avsnitt 5.4 en bedömning av vilka åtgärder som bedömts som 
kompensationsåtgärder och vilka åtgärder som är skadeförebyggande åtgärder.
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2 Påverkan och konsekvenser

För att ge en bakgrund till de åtgärder som avses vidtas ges nedan en kortfattad 
beskrivning av de konsekvenser som den planerade verksamheten kan medföra för 
områdets naturvärden.

Grundvattenbortledningens konsekvenser för våtmarker

I Forsmark finns våtmarksmiljöer som har mycket höga naturvärden. Cirka 22 hektar 
våtmarker med höga naturvärden beräknas i värstafallsscenariot att påverkas av 
grundvattensänkningar. I denna siffra ingår då hela våtmarkerna, även delar av rikkärr 
med lägre värden.

En konstant hög grundvattenyta är en förutsättning för att de kärrmiljöer som är vanliga 
i Forsmark ska bildas. Även en måttlig avsänkning av grundvattenytan kan därför ge 
upphov till en vegetationsförändring mot torrare naturtyper som kännetecknas av andra 
arter såsom gräs och starr. Den torrare miljön ger även förutsättning för en tillväxt av 
buskar och träd, vilket i sig torkar ut marken ytterligare, med accelererad 
vegetationsförändring som följd. En sådan förändring skulle vara irreversibel, vilket 
innebär att de känsliga våtmarkerna inte skulle kunna återgå till sitt tidigare tillstånd. 
Detta skulle medföra att de höga naturvärdena knutna till de påverkade våtmarkerna går 
förlorade. Grundvattenbortledningen från förvaret bedöms påverka 17 våtmarker 
(främst rikkärr) i området (Hamrén et al. 2010). Av särskilt intresse är hur gulyxne 
påverkas av avsänkt grundvattenyta. Erfarenheter från dikning av rikkärr visar att sänkta 
grundvattenytenivåer med åtföljande igenväxning påverkar gulyxne mycket negativt om 
inte åtgärder vidtas. 

Grundvattenbortledningens konsekvenser för gölmiljöer

I Forsmarksområdet finns ett flertal grunda gölar med stora naturvärden, bl.a. med 
förekomst av den i Sverige hotade arten gölgroda. Sett över längre tid ger enligt 
genomförda MIKE SHE-beräkningar grundvattenbortledningen från slutförvaret endast 
små effekter på ytvattennivåerna i de gölar som finns i våtmarkerna (Mårtensson et al.
2010). Gölarna kan dock bli känsligare för torrperioder, genom att de kan torka ut 
tidigare under en torrperiod jämfört med situationen utan grundvattenbortledning. Utan 
åtgärder riskerar en sänkning att påverka reproduktionsframgång för groddjur i 
Forsmarksområdet.

Grundvattenbortledningens konsekvenser för skogsmiljöer

Forsmarksområdet innehåller ett antal värdefulla örtkalkbarrskogar. Djupet till 
grundvattenytan och markfuktighetsförhållandena varierar mellan olika delar av skogen. 
Inom Forsmarks ört-kalkbarrskogar finns många fuktiga skogspartier där ytnära 
grundvatten, kombinerat med den kalkrika jorden, ger särskilt gynnsamma förhållanden 
för många artgrupper, till exempel kärlväxter och mossor. Sammanlagt berörs 135 hektar 
skog av en grundvattenavsänkning i värstafallsscenariot. I dessa skogar finns dock både 
fuktiga och friska till torra skogstyper vilket innebär att den faktiska arealen där 
grundvattensänkningen får konsekvenser är avsevärt mindre. 

Skogarnas naturvärden är i första hand beroende av skogens ålder och inte av 
grundvattennivån. En grundvattenavsänkning innebär dock att blöta partier kan minska i 
utbredning och medför därmed en minskad variation i skogen. Till skillnad från 
våtmarker betyder torrare förhållanden dock inte att skogen övergår i en annan naturtyp. 
De grundvattenberoende skogsmiljöerna kommer att kunna återhämta sig när väl 
grundvattenytan stiger igen efter förslutning av förvaret. Konsekvenserna har bedömts 
som inga till märkbara. 
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Konsekvenser av igenfyllnad av gölar

De gölar som finns på SKB:s marker i Forsmark har stora naturvärden bl.a. med 
förekomst av den hotade arten gölgroda. 

Driftområdet för slutförvaret kommer att vara beläget öster om nuvarande barackby 
intill Söderviken (sydvästra delen av Asphällsfjärden) och cirka sju hektar kommer att tas 
i anspråk för detta. Vid nuvarande barackby kommer ett bergupplag för bortsprängt berg 
att anläggas, vilket som mest kommer att uppta en yta på cirka fyra hektar. Vid behov
kommer också mark att tas i anspråk för ventilationsstation med frånluft från 
förvaringstunnlarna. I samband med anläggande av slutförvarsanläggningens ovanmarks-
delar kommer två gölar att helt att fyllas igen och en tredje att delvis fyllas igen. (Allmér 
2011). Den sistnämnda gölen kommer, om möjligt, att iordningställas för att fungera 
som en miljö för gölgroda. I MKB:n förutsattes som ett värstafallsscenario att det finns 
gölgroda i alla dessa tre gölar. Det har pågått uppföljning av gölgroda sedan 2011 och i 
två av gölarna har det visat sig att gölgroda inte förekommer, vilket förklaras bland annat 
av att det finns rikligt med fisk i dessa. Det innebär att det endast är en göl med 
förekomst av gölgroda som påverkas. 
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3. Åtgärder för naturvärden

3.1 Inledning

I detta kapitel sammanfattas de åtgärder som kommer att vidtas för att skydda och sköta 
känslig natur på den berörda platsen och säkerställa lokala och regionala populationer av 
arter skyddade enligt artskyddsförordningen. Syftet med kapitlet är att ge en 
sammanfattning av det underlag som lämnats in i tillståndsansökan och ansökan om 
dispens från artskyddsförordningen samt att komplettera med nyvunnen kunskap. I figur 
1 anges våtmarker med ID-nummer. I texten nedan hänvisas till dessa nummer. 

Figur 1. Våtmarker redovisas med nummer och naturvärde. Våtmarker med gölgroda redovisas med 

röda siffror.

3.2 Bergtätning

Den främsta åtgärden för att begränsa grundvattenbortledningens effekter och 
konsekvenser är att täta berget vid drivning av ramp, schakt och tunnlar genom 
injekteringstätning av vattenförande sprickor. Detta är en skadeförebyggande åtgärd som 
minskar inläckage av grundvatten och avsänkning av grundvattenytan. Därmed minskar 
påverkan på känsliga naturtyper (Werner et al. 2010). 
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3.3 Åtgärder i våtmarker och sjöar

3.3.1 Bakgrund

I Forsmarksområdet finns ett flertal gölar som är solöppna, grunda och kalkrika. Det gör 
dem till lämpliga miljöer för de i artskyddsförordningen skyddade arterna gölgroda och 
större vattensalamander. Gölgroda är en ovanlig art som nästan enbart finns längs 
upplandskusten. Den finns på cirka 100 lokaler där den bedöms ha förutsättningar för 
reproduktion. I Forsmark inplanterades gölgroda 1993 i ett fåtal lokaler. Arten har dött 
ut i vissa av lokalerna och har spritt sig till andra nya lokaler inom området. Tre gölar, 
varav en med förekomst av gölgroda (göl i våtmark 12 se karta figur 1), kommer att 
fyllas igen. 

I våtmarksområdena förekommer många rikkärr som i sig är en ovanlig och skyddsvärd 
naturtyp. I rikkärren finns en stor mängd orkidéer bl.a. den ovanliga och skyddade 
orkidéen gulyxne. Precis som gölgroda är den endast känd från ett hundratal lokaler i 
Sverige. 

Åtgärderna i våtmarksmiljöerna handlar bland annat om att skapa nya gölar för att inte 
påverka populationen av gölgroda och andra groddjur i samband med att göl 12 fylls 
igen. De handlar också om att sköta våtmarker så att de hålls öppna. Detta gynnar 
skyddsvärda våtmarksarter inklusive gulyxne. Till sist handlar det också om att vid en 
eventuell sänkning av grundvattenytan infiltrera vatten för att hålla uppe en konstgjord 
grundvattenyta.

3.3.2 Infiltration

I tidigare bedömningar urskiljs fem våtmarker med höga naturvärden, vilka har 
förekomst av gulyxne, gölgroda eller båda arterna (våtmarkerna 7, 14,15, 16 och 18). Om 
det visar sig att SKB:s verksamhet ger upphov till en onaturlig grundvattensänkning 
avser SKB infiltrera vatten för att hålla grundvattennivåerna på naturliga nivåer. Ett 
pilotförsök har genomförts som visar att den metodik SKB tagit fram fungerar (SKBdoc 
1440379). Topografin runt dessa gölar gör det möjligt att infiltrera konstgjort 
grundvatten. Uppföljning av grundvattenståndet i de utpekade våtmarkerna har redan 
påbörjats för att kunna skapa en referens till deras naturliga förhållanden. Referenser 
avses även tas i våtmarker som ligger utanför påverkansområdet för 
grundvattensavsänkningen. 

Infiltration kommer att innebära skydd mot grundvattensänkning för alla våtmarksarter i 
de våtmarker som infiltreras och kommer därmed att omfatta gulyxne, gölgroda och 
större vattensalamander. 

3.3.3 Anläggande av gölar för gölgroda och större 

vattensalamander

SKB har vintern 2012 anlagt fyra gölar avsedda för gölgroda och större 
vattensalamander. Ytterligare två gölar anlades vintern 2014. De anlagda gölarnas 
sammanlagda area är på över 1000 m2. Dessa gölar ligger samlat kring naturliga gölar för 
att stärka befintliga samband. Gölgroda påträffades 2012 i tre av de anlagda gölarna; 
2013 fanns den i flera exemplar i en av gölarna. Enligt preliminära resultat 2014 finns 
den i 2 av de anlagda gölarna. 

SKB avser också att, om möjligt, skapa en göl lämplig för gölgroda i en göl som delvis 
fylls igen vid anläggandet av slutförvaret.

I anslutning till en av de nyanlagda gölarna har en övervintringshög för groddjur skapats 
2014. 
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3.3.4 Flytt av gölgroda och större vattensalamander

SKB kommer innan göl 12 fylls igen att fånga och flytta groddjuren som finns i och 
kring den. Fångst av grodor och salamandrar avses ske genom att driftstaket och 
fallfällor sätts upp runt gölen. 

Metoden har använts flitigt när man har velat hindra groddjur från att ta sig upp på 
vägar, för räkning av groddjur, etc. Effektiviteten bedöms som mycket god. Ett exempel 
på effektiviteten av denna typ av åtgärd är då Stockholm stad flyttade 100 större 
vattensalamandrar till en damm i Judarskogens naturreservat. Dammen var försedd med 
driftstaket för att hindra salamandrar att ta sig från dammen innan de lekt. Efter leken 
samlades de vuxna djuren upp, varpå 96 av de 100 djuren kunde återföras till ursprunglig 
damm (Kiibus 2012). Metoden har också använts på grodor. 

3.3.5 Åtgärder för ökad konnektivitet

Åtgärder för ökad konnektivitet avser i första hand groddjur i våtmarksmiljöer men 
utförs i skogsmiljöerna mellan våtmarkerna. En förutsättning för en stark population av 
gölgroda är att grodorna kan sprida sig mellan de olika gölarna. Hyggen begränsar 
kraftigt sådana rörelser. För att stärka konnektiviteten mellan gölarna ska 
skogsbruksplanen utformas så att det finns korridorer med gammal skog mellan gölarna. 
Denna skötselåtgärd gynnar även många andra arter. 

3.3.6 Skötsel av befintliga och anlagda gölar

SKB har åtagit sig att vidta skötselåtgärder som gynnar groddjuren vid de anlagda 
gölarna och vid naturliga gölar med förekomst av gölgroda. Det gäller röjningar av 
vedartad vegetation samt vid behov slåtter vid de gölar som anlagts för gölgroda samt 
för naturliga gölar där gölgroda förekommer. Skötselåtgärderna har för syfte att begränsa 
igenväxning och hålla gölarna och våtmarkerna kring dessa öppna.

Skötseln gynnar groddjur överlag men är särskilt inriktad på gölgroda och större 
vattensalamander. Viktiga naturvårdsarter som kommer att gynnas av åtgärderna är 
gölgroda och större vattensalamander samt andra grodarter såsom vanlig groda, 
åkergroda och padda. Även snok och de i artskyddsförordningen upptagna 
trollsländorna citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända kommer att 
gynnas.

3.3.7 Skötsel av rikkärrsmiljöer

Den förutspådda grundvattensänkningen riskerar att påverkar våtmarker särskilt mycket, 
därför är de flesta av de planerade åtgärderna inriktade på att förhindra att våtmarkerna
torkar ut, eller att med skötsel förhindra att de växer igen med förlust av biologisk 
mångfald som följd. Skötselinsatserna utgår från de naturvärden som SKB har 
identifierat i samband med naturinventeringar med mål att öka naturvärdena i området. 
Skötsel i våtmarker omfattar främst röjning av vedvegetation och vasslåtter. Skötseln ska 
hela tiden anpassas så att bästa möjliga effekt uppnås. Öppethållande av våtmarker är 
vedertagen metod för att bevara naturvärden i rikkärr och påverkar de arter som är 
typiska för rikkärren positivt om den utförs utifrån platsförutsättningarna. I våtmarkerna 
finns en lång rad arter som är skyddsvärda, varav de flesta är kopplade till 
rikkärrsmiljöerna. Exempel är loppstarr, kalkkärrgrynsnäcka, ett flertal våtmarksorkidéer 
samt många mossor som finns i rikkärrsmiljöer. De skötselåtgärder som föreslås 
kommer att gynna även dessa arter. 

3.3.7.1 Åtgärder specifikt för gulyxne

Gulyxne finns endast på ett hundratal lokaler i Sverige. Arten har ett starkt skydd i 
artskyddsförordningen då arten är sällsynt och inte har gynnsam bevarandestatus. 
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Igenväxning av rikkärr är ett stort hot mot gulyxnepopulationen, slåtter är därför en 
rekommenderad skötselmetod för gulyxne (Sundberg 2006). Det finns fler exempel på 
att öppethållande av rikkärrsmiljöer genom till exempel slåtter gynnar gulyxne, som ofta 
uppvisar en mycket stark populationsuppgång (Richard Åkesson, Gabriel Ekman 
floraväktarna muntlig referens). SKB avser att vidta skötselåtgärder i rikkärr, i form av 
röjning av vedartad vegetation och slåtter. Dessa åtgärder beskrivs mer ingående i kapitel 
4 om skötsel. 

Den planerade infiltrationen är också en av de åtgärder som vidtas för att skydda 
gulyxne. Förutom på de lokaler med gulyxne där infiltration är planerad (våtmark 7 och 
16 se karta figur 1) har gulyxne under senare tid hittats i våtmarkerna 6, 8, 9 samt 39, 48 
och 49. De första tre våtmarkerna riskerar att påverkas av grundvattensänkning och 
kommer därför att skötas genom röjning av vedartad vegetation samt slåtter, för att 
motverka igenväxning. De tre sistnämnda ligger utanför påverkansområdet, men är 
lämpliga våtmarker att sköta för att öka gulyxnepopulationen i Forsmarksområdet. 
Utöver dessa åtgärder, som är direkt inriktade på att gynna gulyxne, kommer också 
röjningar kring gölar där det finns gölgroda att vara gynnsamma för gulyxne. Det gäller 
röjningar av vedartad vegetation och vid behov slåtter både vid naturliga gölar med 
gölgroda och vid de 6 gölar som anlagts för gölgroda.

3.4 Åtgärder i skogsmiljöer

3.4.1 Hänsyn 

Gammal avverkningsmogen skog som har visat sig utgöra viktiga livsmiljöer för bland 
annat skogshöns, såsom tjäder och järpe, samt hackspettar undantas från skogsbruk. 

Den norduppländska kusten är ett viktigt område för Sveriges havsörnsstam. Det är 
därför viktigt att ta hänsyn till eventuella boplatser genom att inte enbart spara boträden 
utan även skog kring dessa, för att säkra boträden från stormfällning och insyn 
(Helander 2009). Inom SKB:s markinnehav kommer sådana åtgärder att vidtas. Även 
säkring av framtida boträd, så kallade evighetsträd, planeras i området. Detta gynnar 
även fiskgjuse som finns i området.

3.4.2 Skötsel av skogsmiljöer

Skogsområdena på SKB:s marker utgörs till stora delar av produktionsskog men 
väsentliga delar består också av äldre kalkbarrskogar med stora ekologiska värden, inte 
minst knuten till svampflora och fågelliv. 

De åtgärder som avses vidtas i skog är bevarande och skötsel. SKB har som ambition att 
sköta sin skogsmark enligt de riktlinjer och mål som Sveaskog har för sina ekoparker, det 
vill säga att minst 50 procent av skogsmarken avsätts för naturvårdsändamål – antingen 
för fri utveckling eller naturvårdsinriktad skötsel mot givna skötselmål. Denna ambition 
ligger långt över den naturvårdshänsyn som gäller vid normalt skogsbruk och gynnar en 
rad skogslevande arter i området. Skötseln beskrivs närmare i kapitel 4. 

De skogsbruksåtgärder som planeras kommer att gynna många skogslevande arter 
knutna till gammal skog. Exempelvis kommer arter knutna till död ved att gynnas av att
andelen död ved med tiden kommer att öka markant. Likaså kommer marklevande 
svampar knutna till kalkbarrskog att gynnas då även andelen gammal kalkbarrskog med 
tiden ökar. Kustområdena i norduppland är, ur ett nationellt perspektiv, ett prioriterat 
område för kalkbarrskog och arter knutna till dessa miljöer (Aronsson 2006, Nitare 
2006).
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3.5 Uppföljning, inventering och rapportering

SKB:s verksamhet i Forsmark kräver en noggrann uppföljning med avseende på 
påverkan på naturmiljöer. Framför allt är det väsentligt att följa upp påverkan på 
följande:

 Grundvattenyta i våtmarker

 Förekomst av gulyxne

 Förekomst av gölgroda

1. SKB har åtagit sig att genomföra infiltration i fem våtmarker, om 
grundvattennivån skulle sjunka på grund av SKB:s verksamhet. SKB kommer 
att genomföra kontinuerlig mätning av grundvattennivån för att upptäcka 
eventuella förändringar av grundvattenytan till följd av slutförvaret.

2. SKB avser att genomföra en basinventering av gulyxne innan arbetena med 
schakt och ramp för slutförvaret påbörjas. Basinventeringen sker genom räkning 
av exemplar. Denna verksamhet har redan påbörjats och har genomförts under 
2012 och 2013. Den ska utföras årligen till dess att ett tillfredsställande underlag 
har erhållits. Inventeringen omfattar alla våtmarker med förutsättningar för 
gulyxne.

3. Uppföljning av populationen av gölgroda har påbörjats som en basinventering 
som redovisar opåverkade förhållanden. Den har redan genomförts år 2012 och 
2013. Uppföljning av populationen kommer att genomföras årligen och 
omfattar spelande grodor och reproduktion. För att bättre förstå orsaker till 
förändringar i gölgrodepopulationen kommer SKB också att följa upp 
igenväxning i gölgrodelokalerna. SKB kommer att genomföra inventering av 
övervintringsmiljöer för gölgroda vid nyanlagda gölar i syfte att säkerställa att 
lämpliga miljöer finns tillgängliga. 

SKB åtar sig att inrapportera genomförda åtgärder till länsstyrelsen och att utan dröjsmål 
rapportera oförutsedd påverkan som hotar gynnsam bevarandestatus, samt att i samråd 
med länsstyrelsen vidta åtgärder för att motverka en sådan påverkan om den orsakas av 
SKB:s verksamhet i området.
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4. Skötsel

Målet med skötselåtgärderna är att de mest värdefulla rikkärren och gölarna samt de 
naturvärden som är knutna till skogsmiljöer ska skyddas och skötas på ett sätt som 
gynnar och förstärker områdets höga naturvärden. Nedan beskrivs skötselåtgärder för 
rikkärr, gölar, övriga sjöar och skogsmark övergripande för att ge en överskådlig bild av 
vilka ambitioner SKB har för att säkerställa Forsmarksområdets höga naturvärden.

4.1 Allmänna riktlinjer för skötsel 

Det övergripande målet med skötseln är att bevara och förstärka de naturvärden som 
finns knutna till rikkärr, gölar och skogsmiljöer på SKB:s mark i Forsmark. Detta 
innebär att arealen rikkärr, gölar och skogsmiljöer med höga naturvärden ska bevaras 
och kvalitéerna för dessa ska förbättras. Vidare ska på sikt delar av de brukade 
barrblandskogarna utvecklas till skogsmiljöer med höga naturvärden. För skogsmiljöer 
av utpräglad skogsbrukskaraktär ska skogsbruk bedrivas med särskild naturhänsyn för att 
gynna den artmångfald som i dag finns i området. För skogsmiljöer har SKB föreslagit 
att minst 50 % av skogsarealen ska skyddas och skötas på ett sätt som gynnar och stärker 
dess naturvärden.

För att på sikt bevara, och även stärka de naturvärden som är knutna till 
rikkärrsmiljöerna, är det viktigt att lämpliga partier hävdas i någon form. Det praktiskt 
mest gångbara bedöms vara slåtter. Rikkärr där träd och buskvegetation finns ska
öppnas upp genom att träd och buskar avlägsnas. Brynzoner ska dock finnas i kanterna 
av rikkärren, då dessa är av betydelse för bland annat kalkkärrgrynsnäcka. En viss 
variation i trädtäckningsgrad är därför önskvärd, särskilt i kanterna mot fastmark. 

Skogarna inom det aktuella området är helt barrdominerade, bitvis finns dock lite större 
inslag av lövträd. Lövträdsinslaget är framför allt koncentrerat till fuktigare miljöer och 
uppväxande skog på gamla hyggen. De grandominerade skogar som tidigare har
bedömts vara värdefulla ur naturvårdssynpunkt lämnas för fri utveckling, medan det i 
några av de värdefullaste talldominerade bestånden föreslås en försiktig tallskogsskötsel 
som gynnar naturvärdena knutna till tall. På den skogsmark där skogsbruk ska bedrivas 
gäller förstärkt naturhänsyn vilket innebär att man sparar ett lite större inslag av 
evighetsträd för att bland annat gynna större rovfåglar och vedlevande insekter, man 
sparar också surdråg/sumpskog och förstärker lövträdsinslaget i skötselområdet. Målet 
för denna mark är bland annat att öka och säkerställa inslaget av gammal tall, och få ett 
större lövinslag. Dessutom är ett viktigt mål att gynna fågelfaunan i området, bland annat 
skogshöns och hackspettar som till stor del är knuten till äldre skog. 

4.2 Skötselåtgärder

De olika skötselåtgärderna beskrivs mer i detalj nedan. De är huvudsakligen uppdelade 
på rikkärr med och utan gölar, skogsområden samt sjöar. För varje skötselområde anges 
en kort beskrivning av det skötselområde som avses, vilka skötselåtgärder som ska vidtas 
för skötselområdet samt vilka mål som finns med skötseln för skötselområdet. 

4.2.1 Skötsel av rikkärr, gölar och sjöar

4.2.1.1 Rikkärr 

Beskrivning 

Skötselområdet består av rikkärr med varierande grad av öppenhet. Många av rikkärren 
är till stor del igenväxta med högvuxen vass vilket missgynnar många av de skyddsvärda 
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arterna. I en del områden har yngre tall, gran, al, björk och gråvide börjat växa in. Den 
mosaikartade strukturen har ett värde i sig men inslaget av träd och buskar i kärrmiljön 
är i många fall alldeles för stort och riskerar att starkt missgynna skyddsvärda arter 
knutna till miljön. I en del av dessa rikkärr finns även gölar, flera med förekomst av 
gölgroda och större vattensalamander.

Skötselåtgärder

Engångsåtgärder

De rikkärr som har inslag av yngre vedartad vegetation och som bedöms ha höga 
naturvärden röjs fria från träd och buskar i kärrmiljön. Det är dock viktigt att i 
anslutning till fastmark skapa brynmiljöer vid röjningarna för att gynna arter som 
kalkkärrsgrynsnäckan. Brynmiljöerna ska vara flikiga med en variation av buskar och 
träd.

Röjningen utförs framför allt i rikkärr med förekomst av rödlistade arter, och arter som 
omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter, där gulyxne är prioriterad art för 
området. Dessa åtgärder kan betraktas som engångsåtgärder om områdena sedan sköts 
med slåtter vid behov, se nedan under löpande skötsel.

Avverkning av träd och buskar sker vid tjäle och/eller snötäcke för att minska risken för 
skador på vegetationen och kärrens hydrologi. Vidare ska arbetena utföras med små, 
lätta maskiner. Avverkningsrester som ris med mera ska tas bort i samband med 
avverkningarna. Dessa får inte ligga kvar till efterkommande vegetationsperiod.

Kappor med skog om minst 50 meter kring rikkärr ska lämnas som buffertskydd i de 
områden det är aktuellt med skogsbruk. Barrträd, förutom gammal tall tas med fördel 
bort.

Löpande åtgärder

De löpande skötselåtgärderna består av slåtter vilket utförs dels på röjda ytor, dels på 
ytor med tät vassförekomst där rödlistade och prioriterade arter förekommer.
Intensiteten i slåttern styrs av behovet att upprätthålla goda förutsättningar för de 
prioriterade arterna att fortleva i miljöerna utifrån välgrundade ekologiska bedömningar.
I rikkärren är gulyxne en prioriterad art och skötselinsatserna styrs till stor del av dess 
behov. Dock gynnas även många andra rödlistade och skyddsvärda arter av den 
föreslagna skötseln.

Slåtter utförs i första hand på sensommar/höst för att säkerställa att skyddsvärda
kärlväxter har blommat ut. Slåttern görs på ca 20 cm höjd över mark för att förhindra att 
tuvor slås sönder. All slagen vass och gräs tas bort från skötselområdet senast en vecka 
efter slåtter.

Mål med skötselåtgärderna 

Målet med skötselåtgärderna är artrika rikkärr med en varierad grad av trädtäckning. 
Karaktären ska dock huvudsakligen utgöras av öppet rikkärr.

Rikkärren ska ha en ostörd hydrologi och inte påverkas genom eventuell kvävetillförsel 
från till exempel skogsbruksåtgärder.

4.2.1.2 Övriga våtmarker

Beskrivning

Skötselområdet består av intermediära kärr, fattigkärr och strandängar som inte utgör 
lika höga naturvärden som rikkärrsmiljöerna. Många av kärren ligger utmed 
Bolundsfjärdens stränder. I många av kärren dominerar vass, och en del kärr har relativt 
mycket buskvegetation. Strandängarna har relativt höga värden men är mycket 
begränsade i sin utbredning. Skötselområdet utgör en successionskedja som illustrerar 
hur avsnörda havsvikar utvecklas till insjöar och på längre sikt kärr och skogsmiljöer.
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Skötselåtgärder

Dessa miljöer lämnas utan åtgärd. 

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är våtmarksområden under naturlig igenväxning.

4.2.1.3 Gölar

Beskrivning

Skötselområdet består av grunda, kalkrika små sjöar/gölar. Sjöarnas ringa vattendjup och 
klara vatten bidrar till att förekomsten av växter och djur i sjöarna är starkt kopplad till 
sjöarnas bottenmiljöer. Bottnarna är många gånger täckta av kransalger (Chara sp.) och en 
ovanligt tjock matta med bakterier, cyanobakterier (blågröna alger) samt mikroskopiska 
bentiska grönalger. Då den mesta produktionen sker på bottnarna har den fria 
vattenmassan (pelagialen) generellt låg biomassa av plankton. De kalkoligotrofa sjöarna 
karaktäriseras också av högt pH. De utgör en successionskedja som illustrerar hur 
avsnörda havsvikar utvecklas till insjöar och på längre sikt kärr och skogsmiljöer. I flera 
av gölarna finns gölgroda.

Skötselåtgärder

Gölarna i sig lämnas utan åtgärd, däremot är vissa gölars direkta omgivning i behov av
skötselåtgärder för att inte påverka naturvärdena i gölarna negativt. 

Engångsåtgärder

För ett antal gölar med gölgroda behövs röjning av vedartad vegetation genomföras för 
att på sikt förhindra igenväxning. Vid röjning av vedartad vegetation kring gölarna är ett 
minimikrav att uppväxande träd och slyvegetation gallras bort och avröjs inom gölens 
närmaste strandzon. På gölarnas södersida tillåts inga träd närmare än 30–40 m från 
gölens strand för att undvika beskuggning av vattnet. Denna skötselåtgärd gynnar även 
många andra arter bl.a. gulyxne.

Avverkning av träd och buskar sker vid tjäle och/eller snötäcke för att minska risken för 
skador på vegetationen och kärrens hydrologi. Vidare ska arbetena utföras med små, 
lätta maskiner. Avverkningsrester som ris med mera ska tas bort i samband med 
avverkningarna. Dessa får inte ligga kvar till efterkommande vegetationsperiod.

Kappor med skog om minst 50 meter kring kalkrika gölar ska lämnas som buffertskydd. 
Barrträd, förutom gammal tall tas med fördel bort.

För att stärka konnektiviteten mellan gölarna ska åtgärder vidtas så att det finns 
korridorer med skog mellan gölarna. 

Löpande åtgärder

Vid behov röjning av vedartad vegetation i anslutning till gölar med gölgroda.

Vid behov slåtter/röjning av vass i direkt anslutning till gölar med gölgroda.

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är kalkgölar med naturlig vegetation och förutsättningar att 
hysa gölgroda och större vattensalamander.

4.2.1.4 Sjöar

Beskrivning

Skötselområdet består dels av grunda kalkoligotrofa sjöar, dels av mindre sjöar som 
saknar de karaktärer som kalkgölar och kalkoligotrofa sjöar har. Sjöarna omges många 
gånger av fattig- och intermediära kärr. De kalkoligotrofa sjöarnas ringa vattendjup och 
klara vatten bidrar till att förekomsten av växter och djur i sjöarna är starkt kopplad till 
sjöarnas bottenmiljöer. Bottnarna är ofta täckta av kransalger (Chara sp.) och en ovanligt 
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tjock matta med bakterier, cyanobakterier (blågröna alger) och mikroskopiska bentiska
grönalger. Sjöarna utgör en successionskedja som illustrerar hur avsnörda havsvikar 
utvecklas till insjöar och på längre sikt kärr och skogsmiljöer. Bolundsfjärden, som är 
den största sjön i området, är en viktig lokal för lekande fisk.

Skötselåtgärder

Sjöarna lämnas utan åtgärder förutom Bolundsfjärdens utlopp till havet. Utloppet 
besiktigas vart 3:e år för att kontrollera att lekande fisk kan vandra från havet och upp i
Bolundsfjärden. Vid behov görs en försiktig rensning av vegetation i utloppen ifall 
igenväxning av dessa kraftigt försvårar för vandrande fisk.

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är kalkoligotrofa och övriga sjöar med naturlig vegetation 
under naturlig igenväxning.

4.2.2 Skötsel av skogsmark

Under 2013 har en uppdaterad skogsbruksplan tagits fram av Skogsstyrelsen för 
skogsmarken på SKB:s markinnehav. Utifrån fältinventeringar har ca 32 % av 
skogsmarken klassats som NO (naturvärde orört) och NS (naturvärde skötsel). SKB har 
för avsikt att avsätta minst 50 % av skogsmarken som skogsskydd och på resterande 
skogsmark bedriva ett naturvårdsanpassat skogsbruk med förstärkt hänsyn.

4.2.2.1 Gamla kalkbarrskogar

Beskrivning

Skötselområdet består av örtrika gran-, tall- och barrblandskogar med höga naturvärden. 
Grandominerade skogar dominerar men bitvis förekommer ett stort tallinslag i 
bestånden. Död ved förekommer sparsamt inom området. Skogarna är till viss del 
påverkade av skogsbruk men har fortfarande kvar strukturer från äldre tiders brukande. 
Skogarna karaktäriseras många gånger av att vara olikåldriga och luckiga. Dessa skogar 
har en mycket rik förekomst av marklevande, kalkgynnade svamparter. Så mycket som 
27 stycken rödlistade svampar är funna inom området. Även en del rödlistade arter 
knutna till död ved förekommer.

Skötselåtgärder

Grandominerade bestånd lämnas som regel för fri utveckling. Det kan även vara aktuellt 
att skapa mindre gläntor i grandominerade partier för att till exempel gynna orkidéer där 
behov finns samt till viss del för att gynna en lövträdsföryngring där det bedöms som 
möjligt.

I talldominerade partier utför man en naturvårdsgallring på mindre delar för att gynna 
trädslaget tall. Framför allt tas gran och slyartad vegetation bort för att få ett större 
ljusinsläpp på tallarna.

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är naturskogsartad kalkbarrskog och gles kalktallskog.

4.2.2.2 Yngre kalkbarrskogar

Beskrivning

Skötselområdet består av örtrika gran-, tall- och barrblandskogar. Även i dessa skogar 
dominerar granen och inslaget av tall är generellt sett inte lika stort som i de gamla 
bestånden. Skogarna är relativ starkt påverkade av skogsbruk men vissa ekologiskt 
värdefulla strukturer finns fortfarande kvar. Delar av skötselområdet består av relativt 
ung skog. Eftersom bestånden till stor del utgörs av yngre skog med färre ekologiskt 
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värdefulla strukturer än de gamla kalkbarrskogarna kommer det att ta betydligt längre tid 
att uppnå skötselmålen.

Skötselåtgärder

I yngre bestånd som utgörs av G1 (första gallring) och G2 (andra gallring) ska 
gallringarna vara naturvårdsanpassade. Man eftersträvar en något mer varierad öppenhet 
i bestånden för att efterlikna naturliga gläntor.

Äldre granskog lämnas för fri utveckling.

I lite äldre talldominerade partier utför man en naturvårdsgallring på mindre delar för att 
gynna trädslaget tall. Framför allt tas gran och slyartad vegetation bort för att få ett 
större ljusinsläpp på tallarna.

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är naturskogsartad kalkbarrskog och luckiga, olikåldriga 
kalkbarrskogar.

4.2.2.3 Sumpskogar

Beskrivning

Skötselområdet består av lövdominerade blandsumpskogar. Inslaget av al är bitvis stort, 
annars dominerar björk. I vissa delområden finns välutvecklade trädsocklar. Död ved 
förekommer bitvis rikligt.

Skötselåtgärder

Sumpskogarna lämnas för fri utveckling. Diken som avvattnar sumpskogarna läggs igen 
där det är praktiskt möjligt ur ett verksamhetsperspektiv.

Mål med skötselåtgärderna

Naturskogsartade sumpskogar som bidrar till skogarnas mosaikartade struktur. 
Sumpskogarna ska ha en ostörd hydrologi där så är möjligt.

4.2.2.4 Hällmarkstallskogar

Beskrivning

Skötselområdet utgörs av hällmarkstallskog. Hällmarkerna utgör förhållandevis små 
partier och ligger insprängda i skogslandskapet. Inslaget av gammal tall är bitvis stort 
medan inslaget av död ved förekommer sparsamt.

Skötselåtgärder

Hällmarkerna lämnas för fri utveckling.

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är naturskogsartad hällmarkstallskog som bidrar till 
skogarnas mosaikartade struktur.

4.2.2.5 Brandfält med naturlig lövföryngring

Beskrivning

Området består av ett brandfält med rikligt inslag av löv. Död ved och hålträd 
förekommer inom området. I området finns en mindre hällmark med äldre tall. 
Brandfältet utgör en viktig lokal för områdets hackspettar.

Skötselåtgärder

Löpande åtgärder

Vid behov röjs ung gran bort för att gynna föryngringen av lövträd.
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Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är lövträdsrik successionsfas med förekomst av död ved av 
lövträd.

4.2.2.6 Lövblandskogar

Beskrivning

Skötselområdet består av likåldriga, unga bestånd med stort inslag av unga lövträd. Björk 
är vanligast förekommande, men bitvis förekommer även asp.

Skötselåtgärder

Engångsåtgärder

Lövträd ska gallras fram genom att ta bort gran och tall. Äldre tall sparas dock då de 
utgör värdefulla inslag i skogsmarken.

På delar av skötselområdet kan naturvårdsbränningar utföras för att gynna 
lövföryngringen. Områdena som är lämpliga att brännas ligger nära större våtmarker och 
sjöar vilket underlättar åtgärden. Vid en naturvårdsbränning kan man avverka stora delar 
för att minska risken för att branden sprider sig till intilliggande områden. 

För att gynna trädslag som asp och sälg är det fördelaktigt att bränna skog med en ålder 
på ca 30 år. Denna skog ska inte avverkas något innan åtgärd. Detta skapar då en 
svårforcerad miljö för älg som annars betar av asp och sälg. En särskild brandplan måste 
tas fram om det blir aktuellt med naturvårdsbränning.

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är självföryngrande naturskogsartade lövskogar med god 
tillgång på död ved.

4.2.2.7 Produktiv skogsmark med förstärkt hänsyn

Beskrivning

Skötselområdet består av stora rena produktionsbestånd. Bestånden är mestadels 
likåldriga och utgörs huvudsakligen av antingen gran eller tallskog, olikåldriga bestånd 
förekommer dock också. Mindre partier utgörs också av avverkningsmogna bestånd (S1 
och S2). Hyggen förekommer inom skötselområdet. Mindre surdråg och sumpskogar 
finns spritt i bestånden. 

Skötselåtgärder

För skötselområdet gäller skogsbruk med förstärkt naturhänsyn vilket innebär att:

Tall äldre än 100 år ska sparas. Dessa ska i framtiden kunna fungera som boträd åt större 
rovfåglar som fiskgjuse och havsörn samt utgöra livsmiljö för vedlevande insekter.

Minst 20 % av en avdelnings skogsmarksareal ska utgöras av naturvårdshänsyn. Detta 
styrs av vilka förutsättningar för naturvårdsåtgärder som finns i respektive avdelning.

Lövrika partier ska sparas där dessa finns. Många gånger ligger de i anslutning till 
våtmarker, stränder och andra låglänta partier. Al, asp och sälg är prioriterade trädslag då 
många vedlevande insekter gynnas av dessa trädslag. Även skogsbestånd med ung skog 
kan ha ett stort lövträdsinslag där det kan vara aktuellt att gynna lövinslaget.

Surdråg och sumpskogspartier inom skötselområdet ska lämnas för fri utveckling och en 
skärm på minst 15 meter ska lämnas kring dessa.

Kappor med skog om minst 50 meter kring rikkärr och kalkrika gölar ska lämnas som 
buffertskydd. Barrträd, förutom gammal tall tas med fördel bort om de kan nås av 
skördare utan att denna behöver köra in i buffertzonen.
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Stråk med skog ska finnas mellan gölar som spridningsvägar för grod- och kräldjur, där 
gölgroda och större vattensalamander är prioriterade. Vid behov kan ett mindre uttag av 
träd göras i stråken om detta kan ske utan att maskinerna åker in i stråken.

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är produktionsskog med inslag av höga naturvärden som 
evighetsträd, surdråg, sumpskogar och lövrika partier. Skogsbruket ska sträva efter att få 
ett omväxlande skogslandskap med inslag av olikåldrig skog och varierad luckighet.

4.2.3 Skötsel av borrplatser

I Forsmarksområdet finns 9 stycken borrplatser som används under 
platsundersökningen för slutförvaret. Dessa berör ett antal olika skötselområden men är 
väl avgränsade och inhägnade. Grusvägar ansluter till samtliga borrplatser.

Skötselåtgärder

Löpande åtgärder

Röjning med röjsåg vart annat år. Borrplatserna ska vara slyfria, eller bestå av som äldst 2 
år gammalt sly.

Mål med skötselåtgärderna

Målet med skötselåtgärderna är borrplatserna och området kring borrplatserna ska ha en 
träd- och slyfri zon kring sig.
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5. Redovisning av skadeförebyggande 

åtgärder och kompensationsåtgärder 

avseende naturvärden

5.1 Inledning 

5.1.1 Syfte

Syftet med detta avsnitt är att sammanställa planerade naturvårdsåtgärder och bedöma 
huruvida dessa kan anses vara skadeförebyggande och/eller kompensatoriska.
Bedömningen utgår från om åtgärderna å ena sidan innebär att skada hindras, undviks 
eller begränsas (skadeförebyggande åtgärder), eller å andra sidan om åtgärderna bedöms 
innebära ökade naturvärden jämfört med nollalternativ (kompensationsåtgärder). 

Syftet med detta underlag är att klargöra hur de olika naturvårdsåtgärderna som planeras 
kan delas upp på skadeförebyggande åtgärder respektive kompensationsåtgärder. 

Vid bedömningen av vilka åtgärder som är skadeförebyggande åtgärder respektive 
kompensationsåtgärder har man utgått från följande:

1. Skadeförebyggande åtgärder syftar till att undvika eller begränsa skada.
2. Kompensationsåtgärder syftar till att kompensera för den skada som ändå

uppstår, efter vidtagna skadeförebyggande åtgärder. Kompensationsåtgärder 
syftar till att skapa värden som minst motsvarar nettoförlusten av naturvärde 
och om möjligt innebär ökade naturvärden jämfört med nollalternativet. 

3. Skadeförebyggande- och kompensationsåtgärder ska hindra och begränsa skada 
områdets naturvärden generellt. De ska också medföra att populationer av 
skyddade arter inte minskar i storlek jämfört med nollalternativet, det vill säga 
utan vare sig slutförvar eller åtgärder. 

För att göra denna bedömning krävs tre huvudsakliga uppgifter:

1. Förväntade konsekvenser av nollalternativet, det vill säga vad som händer i 
området om inte SKB genomför planerat slutförvar eller vidtar några andra 
åtgärder.

2. Förväntade konsekvenser på naturvärden av SKB:s verksamhet i Forsmark.
3. Uppgifter om effektiviteten av planerade skadeförebyggande åtgärder och 

kompensationsåtgärder (uppgiften behövs för att kunna avgöra om en åtgärd 
enbart skadeförebygger eller om den är så effektiv att den också ökar 
naturvärdena).

5.1.2 Åtgärder redovisade i miljökonsekvensbeskrivning 

och ansökan om dispens från artskyddsförordningen

För att säkerställa att populationerna av de enligt artskyddsförordningen skyddade 
arterna gulyxne samt gölgroda och större vattensalamander inte minskar i storlek till 
följd av SKB:s verksamhet i Forsmark, har ett antal åtgärder föreslagits och delvis redan 
vidtagits. Åtgärderna gäller också arter och naturtyper som är associerade med dessa tre 
arter. Även för skogsmiljöer föreslås naturvårdsåtgärder. Åtgärderna beskrivs utförligt i 
kapitel 3.
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Åtgärderna omfattar följande:

 Injektering av berg för att täta sprickor i samband med att schakt, ramp och 
tunnlar i förvaret byggs. 

 Skapande av nya gölar för gölgroda. Totalt sex gölar har anlagts, fyra under år 
2012 och två under 2014.

 Skapande av övervintringsplats för gölgroda

 Program för att flytta individer av gölgroda i samband med utfyllnad av göl. 

 Tillförsel av vatten till våtmarker med existerande populationer av gulyxne och 
gölgroda, om SKB:s verksamhet medför att de hydrologiska förhållandena 
ändras negativt. Ett pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark genomfördes 
under 2013. En sammanfattning av försöket och dess resultat ingår i SKB:s 
kompletteringsbilaga K:15 till MMD (SKBdoc 1440379). Under året kommer 
SKB även att färdigställa en mer omfattande intern rapport rörande försöket.

 Skötsel av våtmarker, innefattande busk- och trädröjning samt slåtter av vass. 

 Skydd och skötsel av skog, med skyddszoner längs våtmarker.
 Uppföljning, inventering och rapportering

5.2 Utgångspunkter för bedömning av vilka 

åtgärder som betraktas som 

skadeförebyggande- respektive 

kompensationsåtgärder

5.2.1 Konsekvenser i nollalternativ

För nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) används perioden fram till 
år 2100 som tidshorisont vid jämförelse mot utbyggnadsalternativets konsekvenser.
Denna period har valts eftersom förvarets driftstid och förslutning beräknas ha upphört
ungefär år 2100. 

I nollalternativet sker ingen onaturlig hydrologisk påverkan som beror på anläggande av 
slutförvar för kärnbränsle, och våtmarkerna i området utvecklas naturligt. Skogsmarken i 
nollalternativet utvecklas delvis som skyddade områden delvis med normalt skogsbruk.

5.2.1.1 Våtmarker

Våtmarkerna i området genomgår en naturlig succession med fortgående igenväxning i 
takt med att de blir äldre. Processen är dock långsam och våtmarkerna hinner inte 
förändras mycket fram till jämförelseåret 2100. Det finns dock flera tecken på att 
igenväxningen går snabbare än vad den gjort tidigare. 

1. Våtmarker har blivit torrare i södra Sverige under hela 1900-talet, vilket leder till 
ökad igenväxning (Andréasson et al. 2004).

2. En påtaglig igenväxning av vass har observerats i rikkärr i Norrtälje kommun 
(Udd och Rydin 2008).

Slutsatsen är att nollalternativet medför att naturvärden knutna till rikkärr i 
Forsmarksområdet kommer att minska långsamt jämfört med dagsläget. 

5.2.1.2 Gölar

Sedan MKB-arbetet inför inlämnandet av ansökan år 2011 har det blivit allt tydligare att 
strandlinjeförskjutningen inte kommer att ha samma hastighet som tidigare. 
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I en utredning för SKB prognosticeras en maximal strandlinjeförskjutning till år 2100
som skulle innebära en havsnivåförändring på 0,23 -1,51 m (SKB 2014). En 
strandlinjeförskjutning enligt denna prognos leder till att nybildningen av gölar som 
passar gölgroda kommer att minska eller helt utebli. För befintliga gölar fortgår en 
igenväxningssuccession som innebär att de med tiden långsamt blir sämre lämpade för 
gölgrodorna, som kräver solöppna gölar. 

5.2.1.3 Skogar

I nollalternativet skulle minst 50 % av Sveaskogs markinnehav som var tänkt att ingå i 
Sveaskogs planerade Ekopark skyddas. Av dessa 50 % utgörs ca 25 % av områden med 
dokumenterade naturvärden enligt Sveaskogs gamla skogsbruksplan. Den areal som 
skulle ingå i Ekoparken utgör ca 86 % av den mark som SKB har köpt av Sveaskog. De 
cirka 14 % som ligger utanför Ekoparksplanen utgörs av ren produktionsskog.

Vidare har även SKB köpt mark av Vattenfall. Det markinnehav SKB har köpt av 
Vattenfall har i nollalternativet bedömts skötas enligt den skogsbruksplan Vattenfall har 
för sin skogsmark. Det har antagits att de områden som Skogsstyrelsen har klassat som 
nyckelbiotoper och områden med naturvärde skulle undantas från skogsbruk, vilket rör 
sig om ca 18 % av den aktuella skogsarealen.

Totalt är det för nollalternativet rimligt att anta att ca 37 % av skogsarealen skulle 
undantas från skogsbruk om Sveaskog och Vattenfall fortfarande ägde den mark de sålt 
till SKB. SKB har som mål att undanta minst 50 % för naturvårdsändamål, där ca 65 % 
utgörs av nyckelbiotoper och områden med naturvärde enligt gällande skogsbruksplan 
för SKB markinnehav.

I nollalternativet antas värdena i de för naturvård avsatta områdena öka allteftersom 
skogen blir äldre i de skyddade skogarna. Detta gäller även för utbyggnadsalternativet
men i utbyggnadsalternativet skyddas betydligt mer gammal skog vilket gör att 
naturvärdena ökar betydligt snabbare än i nollalternativet.
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Figur 2. Bedömning av avsänkningsområdets utbredning (baserat på ett värsta fall scenario, se 

Werner et al. 2010) och naturvärdesklassade våtmarker.

5.2.2 Konsekvenser av utbyggnadsalternativ 

Konsekvenserna har inledningsvis och kortfattat beskrivits i kapitel 2 Påverkan och 
konsekvenser. Dessa bedömningar återges mer detaljerat i detta avsnitt med fokus på de 
delar som är relevanta för bedömning av åtgärdernas lämplighet och effektivitet.

5.2.2.1 Konsekvenser av grundvattenbortledningen från slutförvaret

Som utgångspunkt för föreliggande uppdelning på skadeförebyggande åtgärder
respektive kompensationsåtgärder används det påverkansområde som enligt tidigare 
genomförd MIKE SHE-modellering för grundvattenavsänkningen beräknats för 
tätningsfallet Kinj =10-7 m/s som presenterats i MKB för slutförvar av använt 
kärnbränsle (SKB 2011). Beräkningarna baseras på ett scenario i vilken hela förvaret 
antas vara öppet samtidigt (det vill säga att alla tunnlar och undermarksdelar av 
anläggningen antas vara öppna samtidigt). Scenariot ”öppet förvar” och ett tätningsfall 
med Kinj =10-7 m/s innebär konservativa antaganden för beräkningarna av 
grundvattenpåverkan.

Grundvattenbortledningens konsekvenser på våtmarker

Grundvattensänkningens påverkan på våtmarker beskrivs i Hamrén et al. (2010). En 
grundvattensänkning i våtmarker kan ge stora förändringar i vegetationen. En sänkt 
grundvattenyta innebär att våtmarkerna växer igen snabbare med buskar och träd vilka i 
sin tur konkurrerar ut våtmarksarter. Detta är anledningen till att röjning av busk- och 
vedvegetation är effektiva åtgärder för att bevara och öka värden i rikkärrsmiljöer. 
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SKB har i MKB för slutförvaret utgått från att även dessa förändringar kan påverka 
vegetation i värdefulla rikkärr och har därför åtagit sig att genomföra skadeförebyggande 
åtgärder och kompensationsåtgärder.

Cirka 22 hektar våtmarker med höga naturvärden beräknas i värstafallsscenariot att 
påverkas av grundvattensänkningar. I denna siffra ingår då hela våtmarkerna, även delar 
av rikkärr med lägre värden. Cirka 4 hektar av de våtmarker med högst naturvärden 
kommer att tillföras vatten om en förändring av grundvattenytan skulle ske. Dessa 
bedöms då förbli opåverkade.

Av särskilt intresse är hur gulyxne påverkas av avsänkta grundvattenyta. En engelsk 
undersökning (Wheeler et al. 1998) visar att arten kan växa på mark med olika djup till 
grundvattenytan. Skillnader på grundvattendjup på 0,10–0,15 m uppmättes, vilket tyder 
på att arten, inom ett begränsat spann, har möjlighet att anpassa sig till olika djup till 
grundvattenytan. 

Grundvattenbortledningens konsekvenser för gölmiljöer

Sett över längre tid ger enligt genomförda MIKE SHE-beräkningar 
grundvattenbortledningen från slutförvaret endast små effekter på ytvattennivåerna i de 
gölar som finns i våtmarkerna (Mårtensson et al. 2010). Gölarna kan dock bli känsligare 
för torrperioder, genom att de kan torka ut tidigare under en torrperiod jämfört med 
situationen utan grundvattenbortledning. Utan åtgärder riskerar en sänkning att påverka 
reproduktionsframgång i Forsmarksområdet.

Grundvattenbortledningens konsekvenser på skogsmiljöer

Skogarnas naturvärden är i första hand beroende på skogens ålder och inte av 
grundvattennivån. En grundvattenavsänkning innebär dock att blöta partier kan minska i 
utbredning och medför därmed en minskad variation i skogen. Till skillnad från 
våtmarker betyder torrare förhållanden dock inte att skogen övergår i en annan naturtyp. 
Konsekvenserna har bedömts som inga till märkbara. Sammanlagt berörs 135 hektar 
skog av en grundvattenavsänkning i värstafallsscenariot men i dessa skogar finns både 
fuktiga och friska till torra skogstyper, vilket innebär att den faktiska arealen där 
grundvattensänkningen får konsekvenser är avsevärt mindre.

5.2.2.2 Konsekvenser av igenfyllnad av gölar

Två gölar kommer helt att fyllas igen och en tredje kommer delvis att fyllas igen i 
samband med byggnationen av slutförvarets ovanmarksdelar. Den sistnämnda gölen 
kommer om möjligt att iordningställas för att fungera som en miljö för gölgroda. I 
MKB:n förutsattes som ett värstafallsscenario att det finns gölgroda i alla dessa tre gölar. 
Det har pågått uppföljning av gölgroda sedan 2011 och i två av gölarna har det visat sig 
att gölgroda inte förekommer. I de två gölarna utan förekomst av gölgroda förekommer 
rikligt med fisk (bl.a. gädda och abborre). Det innebär att det endast är en göl med 
förekomst av gölgroda som påverkas (göl 12). 

5.2.4 Bedömning av åtgärdernas effektivitet

5.2.4.1 Rikkärr

I Forsmark finns höga naturvärden knutna till våtmarker, framförallt rikkärr. Den enskilt 
viktigaste växtarten i området är orkidén gulyxne, och stor vikt har lagts vid att vidta 
åtgärder för att inte populationen av gulyxne ska påverkas. Åtgärder som gynnar gulyxne 
gynnar också många andra rikkärrsväxter. 

De huvudsakliga åtgärder som vidtas för att skydda rikkärr är följande:

1. Tillförsel av vatten i de fall grundvattenytan i rikkärr sänks av till följd av SKB:s 
verksamhet: Denna tillförsel ska vid behov ske i fem våtmarker med de högsta 
naturvärdena (se karta figur 2). SKB har under 2013 genomfört ett pilotförsök 
som visar att det är möjligt att reglera grundvattennivåer i rikkärr och 
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ytvattennivåer i gölar. Pilotförsöket visar också att det tillförda vattnet kan föras 
in till rikkärr och göl via den underliggande moränen, vilket efterliknar naturliga 
vattenvägar (SKBdoc 1440379). Ett kontrollprogram ska utformas som ska 
kunna upptäcka om grundvattenytan förändras på grund av SKB:s verksamhet.

2. Slåtter av igenväxande delar av rikkärr: Slåtter har i många rikkärr visats ha en 
mycket god effekt på gulyxne och andra rikkärrsväxter. I södra Sverige finns 
gulyxne numera nästan enbart i miljöer som slåttras. Slåttern medför också att 
orkidén kan trivas i områden som annars skulle vara för torra för arten. Flera 
exempel och studier visar på att slåtter är en effektiv skötselmetod för rikkärr. 
Till exempel har ett med vass igenväxande rikkärr på Väddö hävdats sedan 
1997. Sedan dess har populationen av gulyxne ökat från 20 till 500 plantor 
(Gabriel Ekman, Floraväktarna muntligen). Ett annat exempel på lyckade 
restaureringar är Zackows mosse i Höganäs som slås årligen. Antalet gulyxne
individ har sakta ökat från 1 exemplar på 1960-talet till 127 plantor år 2012 
(Richard Åkesson muntligt). Det har även visats hur rikkärrsindikatorarterna 
ökar i ett rikkärr efter återupptagen hävd. Orkidén kärrknipprot, som kräver 
liknande ekologiska förutsättningar som gulyxne, ökade med 200 % (Sundberg 
2012). Det finns även andra studier som visar på liknande resultat. I 
åtgärdsprogram för rikkärr 2006 (Sundberg 2006) framhålls att slåtter är en 
hävdform som bör tillämpas mer framöver. Det kan framhållas att i samband 
med slåtter bör även medveten störning av torv ske för att öka nykolonisation 
av gulyxne. 

3. Röjning av vedvegetation i rikkärrsmiljöer: Förutom slåtter är röjning av 
vedvegetation i rikkärr också ett effektivt sätt att bevara eller öka arter knutna 
till rikkärr. Vid ett 6-årigt försök ökade den mossart, Scorpidium cossonii, som 
gulyxne är mest associerad med från fem till 23 procents täckning (Sundberg 
2012).

De föreslagna åtgärderna är effektiva för att både hindra påverkan (skadeförebyggande) 
och öka naturvärdena i området (kompenserande). 

5.2.4.2 Gölar för gölgroda och andra groddjur

Det finns begränsade erfarenheter rörande anläggande av gölar för gölgroda. De 
erfarenheter som finns är följande: 

En studie i Estland visar att drygt 80 % av nyanlagda gölar besattes av gölgroda inom tre 
år efter att gölar grävts (Rannap at al.2009). Även för andra groddjur är anlagda gölar en 
etablerad metod för att stärka populationer. Ett exempel är Olovslundsdammen i 
Stockholm som hyser uppskattningsvis 500-600 exemplar av större vattensalamander 
och upp mot 8 000-10 000 exemplar av mindre vattensalamander (Kiibus 2010). Gölen 
är konstgjord med duk i botten och försörjs av vattenledningsvatten. 

Forskning visar också på vikten av att gölarna finns i kluster med många gölar i 
närområdet (Williams och Griffiths 2004, Rannap et al. 2009). Bedömningen av vilket 
medelavstånd mellan närliggande gölar som är bäst varierar i olika studier mellan 500 
meter och nedåt. Som ett exempel anger Rannap et al. (2009), som studerade spontan 
kolonisering, att avståndet mellan dammarna bör vara maximalt 200 meter.

Flera uppgifter pekar på vikten av miljön mellan gölarna för att metapopulationen ska 
kunna fungera. Per Sjögren Gulve på Naturvårdsverket menar att storskogsbruk mellan 
gölarna minskar sannolikheten för kolonisering med 100 procent (mejlkorrespondens 
2014-05-07). 

I Gårdskär i Norra Uppland har befintliga, igenväxta gölar rensats med positiva resultat 
(Lindgren et al. 2014). 

Som nämnts tidigare har sex gölar anlagts av SKB i Forsmark och resultat finns från två 
års gölgrodeinventeringar. Redan första året (2012) kunde gölgroda konstateras i tre av 
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de fyra gölar som då hade anlagts. Andra året spelade gölgroda i en av de tre av gölarna, 
vilket visar att de nygrävda gölarna är attraktiva och ligger inom det naturliga 
spridningsområdet från befintliga gölar. Bedömningen är att flera av gölarna kommer att 
besättas när det kommer mer växtlighet i dem. De nyskapade gölarna ligger 50–300 m 
från gölar med befintlig population av gölgroda. 

Fångst och utsättning av grodor 

SKB kommer innan göl 12 fylls igen att fånga och flytta groddjuren som finns i och 
kring den. Fångst av grodor och salamandrar avses ske genom att så kallade drift-staket 
och fallfällor sätts upp runt gölen. 

Metoden med drift-staket och fallfällor är välbeprövad och har bland annat använts i 
situationer då man vill hindra grodor från att ta sig upp på vägar och för räkning av 
groddjur. Effektiviteten bedöms som mycket god. Ett exempel på effektiviteten är då 
Stockholm stad flyttade 100 större vattensalamandrar till en damm i Judarskogens 
naturreservat. Dammen var försedd med drift-staket för att hindra salamandrar att ta sig 
från dammen innan de lekt färdigt. Efter lekperioden samlades de vuxna djuren upp och 
96 av de 100 djuren kunde återföras till ursprunglig damm (Kiibus 2010). Metoden med 
drift-staket och fallfällor har också använts på grodor. 

Tillförsel av vatten

Tillförsel av vatten planeras i de fall grundvattenytan i gölar sänks av till följd av SKB:s 
verksamhet. Denna tillförsel ska vid behov ske i fem våtmarker med de högsta 
naturvärdena. SKB har under 2013 genomfört ett pilotförsök som visar att det är möjligt 
att reglera grundvattennivåer i rikkärr och ytvattennivåer i gölar. Pilotförsöket visar 
också att det tillförda vattnet kan föras in till rikkärr och göl via den underliggande 
moränen, vilket efterliknar naturliga vattenvägar (SKBdoc 1440379). Ett 
kontrollprogram ska utformas som ska kunna upptäcka om grundvattenytan förändras 
på grund av SKB:s verksamhet.

Med nämnda exempel som underlag bedöms att de ovan beskrivna åtgärderna för 
gölgroda i Forsmark har goda förutsättningar att bli effektiva. 

5.2.4.3 Skogsmiljöer

För naturvärden i skogar är åtgärderna som föreslås följande: Fri naturlig utveckling i 
värdefulla skogar, naturvårdsbränning, naturvårdsanpassning i produktionsskog, gallring 
i värdefulla tallbestånd, samt igenläggning av skogsdiken. Dessa åtgärder betraktas som 
praxis när det gäller att öka naturvärden i skogsmiljöer och behöver ingen närmare 
presentation. Effektiviteten bedöms som god, men för åtgärden fri utveckling kan det ta 
lång tid innan naturvärdena ökar. Åtgärden ”ökning av lövandel” är avsedd att skapa en 
ökad biologisk mångfald i det barrträdsdominerade skogslandskapet. Effekten bedöms 
som god men den kommer att ta lång tid innan resultat nås. Skydd från 
skogsbruksavverkning av skogar nära gölar, det vill säga tidigare nämnda skyddszoner, är 
en viktig åtgärd som ett led i att skapa optimala miljöer för gölgroda. Effektiviteten i 
denna åtgärd bedöms som mycket god.

5.3 Uppföljningsprogram

SKB har ett omfattande uppföljningsprogram för gölgroda, större vattensalamander och 
gulyxne. Grund- och/eller ytvattenstånd följs redan upp kontinuerligt på flertal ställen 
inom området, bl.a. i våtmark 7, 8, 11, 16, 19 och 66. Pilotförsöket har visat på vikten av 
och nyttan med referensmätningar i liknande miljöer för att detektera och kvantifiera 
onaturliga grund- och ytvattennivåförändringar.

Rapporter om inventeringsresultat gällande gölgroda, större vattensalamander och 
gulyxne publiceras årligen (se till exempel Collinder 2013). 
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Uppföljningsprogrammen avser att ge bidrag till justeringar av skötselåtgärder både 
avseende skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder. Påbörjade och 
planerade uppföljningsåtgärder är ändamålsenliga och kommer att kunna bidra till en 
effektiv styrning av åtgärder. De kommer också kunna bidra till en kunskapsuppbyggnad 
beträffande rikkärr, gulyxne och gölgroda.

5.4 Uppdelning på kompensations- respektive 

skadeförebyggande åtgärder

Nedan följer en sammanställning av de åtgärder som SKB avser utföra i Forsmark, dels 
för att klara de krav som artskyddsförordningen ställer, dels för att minska skador på 
naturmiljön i stort. Åtgärderna har tidigare beskrivits i MKB för slutförvaret (SKB 2011) 
och i ansökan till dispens enligt artskyddsförordningen. Åtgärderna är uppdelade i 
skadeförebyggande- respektive kompensationsåtgärder. Dock är det svårt att i vissa fall 
dra en skarp gräns och flera av åtgärderna är att betrakta som både skadeförebyggande 
åtgärder och kompensationsåtgärder beroende bland annat på hur effektiva de planerade 
åtgärderna kommer att vara. Nummer på våtmarker i texten hänvisar till karta figur 3.

Figur 3. Våtmarker med ID-nummer och klassindelade naturvärden
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5.4.1 Geotekniska åtgärder

5.4.1.1 Åtgärd

Tätning av berg kring ramp, schakt och tunnlar. 

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande åtgärd

Kommentar

Åtgärd för att minska inläckage av grundvatten i tunnlar och därmed begränsa 
grundvattenpåverkan på värdefulla naturmiljöer.

5.4.2 Anläggande av gölar och övervintringsmiljö för 

gölgroda

5.4.2.1 Åtgärd

Anläggande av sex nya gölar för gölgroda. Totalt sett 1000-1500 m2 nya gölar ska vara 
klar innan göl 12, 13a och b fylls igen. De anlagda gölarna ska ligga relativt samlat och 
fungera så att populationen av gölgroda i Forsmark inte påverkas negativt trots 
igenfyllnad av göl 12, 13a och 13b. Åtgärden är genomförd.

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande åtgärd och kompensationsåtgärd.

Kommentar

Åtgärden är en skadeförebyggande åtgärd som syftar till att säkerställa att populationen 
av gölgroda i Forsmark inte minskar p.g.a. anläggandet av slutförvarsanläggningen. 
Beroende på hur effektiv åtgärden är så är den också att betrakta som en 
kompensationsåtgärd. Bedömningen är att 4 av gölarna ska kunna ersätta den göl med 
gölgroda som fylls igen och därmed vara skadeförebyggande åtgärder medan 2 av 
gölarna ska betraktas som kompensationsåtgärd. 

5.4.2.2 Åtgärd

Anläggande/restaurering av grodgöl av den göl (13b) som delvis fylls igen (inget skall-
krav), samt förbiledning av vatten från våtmark i söder.

Typ av åtgärd

Kompensationsåtgärd

Kommentar

Åtgärden genomförs endast om inte byggnationen kräver annat. Denna åtgärd skapar ny 
göl utöver vad som behövs för att skydda populationen.

5.4.2.3 Åtgärd

Konstgjord övervintringslokal för gölgroda.

Typ av åtgärd

Kompensationsåtgärd

Kommentar

Övervintringshög har iordningställts vid våtmark 6 i anslutning till nyanlagd göl för 
kompensationsändamål enligt Länsstyrelsens beslut om dispens. Åtgärden syftar till att 
förbättra möjligheter till övervintring för gölgroda i anslutning till nya gölar genom att 
skapa övervintringsmiljöer. 
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5.4.3 Flytt av groddjur

5.4.3.1 Åtgärd

Gölgrodor och större vattensalamander ska flyttas från göl 12, genom fångst (driftstaket) 
och utplantering i lämpliga gölar. Driftstaket sätts upp för att se till att groddjuren leker i 
den göl de flyttats till, och åtgärden syftar till att skydda individer av arten. 

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande åtgärd.

Kommentar

Åtgärden syftar till att undvika skada på individer. 

5.4.4 Skydd av gölgroda

5.4.4.1 Åtgärd

Åtgärder för att skydda populationen av gölgroda ska vidtas om onaturlig nedgång i 
population av gölgrodor som bedöms orsakas av SKB:s verksamhet iakttas. Dels ska en 
förklaring till den identifierade nedgången sökas och dels ska SKB vidta anpassade 
åtgärder om nedgången beror på SKB:s verksamhet i området.

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande åtgärd

Kommentar

Om en onaturlig nedgång i population sker (jfr nollalternativ) ska åtgärderna betraktas 
som skadeförebyggande.

5.4.5 Vattentillförsel till våtmarker

5.4.2.1 Åtgärd

Vatten ska tillföras fem utpekade våtmarker med höga naturvärden, om det uppstår 
grund- eller ytvattenförändringar som orsakas av SKB:s verksamhet som påverkar de 
utpekade våtmarkerna. Uppföljning av grund- och ytvattennivå ska ske med 
kontrollprogram i Forsmark.

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande åtgärd

Kommentar

Åtgärden ska endast genomföras om SKB:s verksamhet påverkar grund- eller 
ytvattennivån i våtmarkerna. Om den skadeförebyggande åtgärden kommer till stånd kan 
den även utnyttjas som kompensationsåtgärd, då grundvattennivån i rikkärr och 
ytvattennivån i gölar kan regleras för att uppnå optimala nivåer och nivåfluktuationer för 
exempelvis gulyxne och gölgroda och därmed motverka negativa effekter av naturligt 
förekommande torrperioder. Se exempel på effekter av en naturligt förekommande 
torrperiod i kompletteringsbilaga K:15 (SKBdoc 1440379).

Ett pilotförsök till skadeförebyggande åtgärd har genomförts som förberedelse för 
eventuell vattentillförsel till våtmarker (SKBdoc 1440379). 
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5.4.6 Röjning och slåtter av våtmarker

5.4.6.1 Åtgärd

SKB planerar att genomföra skötselåtgärder i form av röjning av vedvegetation samt 
vasslåtter, i syfte att gynna förekomst av gulyxne på SKB:s mark. Sammanlagt kommer 
cirka fyra till fem hektar att skötas med slåtter. 

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande och kompensationsåtgärd

Kommentar

I våtmarker där grundvattensänkningar är beräknade men som inte omfattas av 
infiltrationsåtgärder anses skötselåtgärder i form av röjning av vedvegetation samt 
vasslåtter främst vara en skadeförebyggande åtgärd för att förebygga att populationer av 
rikkärrsarter påverkas (våtmarkerna 6, 8, 9 och 71).

I de våtmarker där infiltration kommer att ske om de påverkas av grundvattensänkningar 
(våtmarkerna 7, 14, 15, 16 och 18) och i de våtmarker som inte bedöms påverkas av 
grundvattensänkning bedöms åtgärden som kompensationsåtgärd. 

Uppskattningsvis kan hälften av arealen som sköts med slåtter betraktas som 
skadeförebyggande åtgärd (våtmarkerna 6, 8, 9, 7) och hälften som kompensationsåtgärd 
(slåtter i våtmarkerna 7, 14, 15, 16 och 18 samt i våtmarker som inte omfattas av 
grundvattensänkning).

5.4.6.2 Åtgärd

skötselåtgärder i form av röjning av vedvegetation samt vasslåtter för gulyxne i tre 
våtmarker utanför påverkansområdet ska genomföras innan befintliga gölar fylls igen. 

Typ av åtgärd

Kompensationsåtgärd

Kommentar

Detta är ett krav från länsstyrelsen i det dispensbeslut som lämnades i juni 2013. 
Åtgärderna fungerar kompenserande, i syfte att skapa nya värden för arten utanför 
påverkansområdet.

5.4.6.3 Åtgärd

Våtmark 8, som tidigare planerats att användas för rening av lakvatten från det planerade 
bergupptaget, kommer inte att användas för vattenhantering. 

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande åtgärd. 

Kommentar

Detta beslutades efter upptäckt av gulyxne i våtmarken och är en skadeförebyggande 
åtgärd.

5.4.6.4 Åtgärd

För att förhindra igenväxning vid fyra anlagda gölar (i våtmarkerna 11a, 11c, 19 och 66) 
med förekomst av gölgroda ska skötselåtgärder genomföras. Dessa innefattar röjning av 
vedvegetation och vid behov vasslåtter. Intensiteten i skötseln ska styras av behovet att 
upprätthålla goda förutsättningar för gölgroda, utifrån välgrundade ekologiska 
bedömningar. Röjning av vedvegetation kan uppgå till cirka en hektar runt varje anlagd 
göl. Ett minimikrav bör vara att uppväxande träd och slyvegetation gallras bort och 
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avröjs inom gölens närmaste strandzon. På södersidan bör träd inte tillåtas närmare än 
30 till 40 meter från gölens strand. 

De två gölarna som skapats som kompensationsåtgärd (i våtmarkerna 6 och 17), samt 
vid gölgrodsgölarna i våtmarkerna 7, 14, 15, 16 och 18, ska skötas för att förhindra 
igenväxning. Skötseln innefattar även här röjning av vedvegetation och vid behov 
vasslåtter. Intensiteten i skötseln ska styras av behovet att upprätthålla goda 
förutsättningar för gölgroda att fortleva i miljöerna utifrån välgrundade ekologiska 
bedömningar.

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande- och kompensationsåtgärder

Kommentar

Att hindra igenväxning vid de anlagda gölarna och de naturliga gölarna med gölgroda är 
både kompensationsåtgärder och skadeförebyggande åtgärder, beroende på hur väl 
åtgärderna fungerar. I första hand bedöms åtgärderna vid de anlagda gölarna i
våtmarkerna 11a, 11c, 19 och 66 vara skadeförebyggande genom att de medverkar till att 
bevara populationen av gölgroda i Forsmark. 

Skötselåtgärder vid de ytterligare två anlagda gölar som skapats år 2014 bedöms som 
kompensationsåtgärder då vi bedömer att målet att bibehålla populationen av gölgroda i 
Forsmark kan uppnås med 4 gölar. Skötsel vid våtmarkerna 7, 14, 15, 16 och 18 är 
kompensationsåtgärder eftersom dessa våtmarker antingen inte påverkas av 
grundvattensänkning eller kommer att ha naturlika grundvattenståndsvariationer genom 
tillförsel av konstgjort grundvatten. 

5.4.6.5 Åtgärd

Skötsel i relevanta delar av våtmarker 11a, 11c, 23, 48 och 49, där varken gulyxne eller 
gölgroda förekommer, kommer att genomföras. Den skötsel som planeras är slåtter och 
röjning av vedväxtlighet, och utförs i våtmarker med värdefull flora.

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande och kompensationsåtgärd

Kommentar

I de våtmarker som påverkas av grundvattensänkning är åtgärderna skadeförebyggande. 
I de våtmarker som inte påverkas av grundvattensänkning är åtgärderna att betrakta som 
kompensationsåtgärder. 

5.4.7 Åtgärder i samband med skogsskötsel

5.4.7.1 Åtgärd

Inget skogsbruk ska ske inom 40 meter från gölar med förutsättningar att hysa gölgroda. 
Skötsel av skogen närmast gölarna bör gynna asp och klibbal. 

Typ av åtgärd

Skadeförebyggande åtgärd och kompensationsåtgärd

Kommentar

Denna hänsyn har inte tagits i skogsbruket i området tidigare, och bedöms inte heller 
normalt tas i Ekoparker vars principer för skötsel är utgångspunkt för nollalternativet. 
Åtgärden fungerar både skadeförebyggande och kompenserande. 

5.4.7.2 Åtgärd

Produktionsskog kommer att skötas på ett naturvårdsanpassat sätt, bland annat genom 
att spara evighetsträd, öka lövskogsinslaget, och säkerställa inslaget av gammal tall. 
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Gallring kommer att ske i värdefulla tallbestånd. Utvalda bestånd med tall kan komma
att naturvårdsbrännas enligt en brandskyddsplan.

Typ av åtgärd

Kompensationsåtgärd

Kommentar

Dessa kompensationsåtgärder gynnar naturvärden som inte är direkt 
grundvattenberoende. Avsikten är att naturvärden knutna till gammal skog ska öka. 

5.4.7.3 Åtgärd

Stora delar av skogsmarken, minst 40 procent, kommer att lämnas åt fri utveckling. 
Totalt ska minst 50 procent av skogsmarken avsättas för naturvårdsändamål. 

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande åtgärd och kompensationsåtgärd

Kommentar 

Åtgärden är avsedd att skydda områdets naturvärden och är en utgångspunkt för 
miljökonsekvensbeskrivningen för slutförvaret. Den motsvarar och överskrider den 
Ekoparksskötsel som är nollalternativ. I nollalternativet bedöms ca 37 % av den totala 
skogsarealen skyddas. I utbyggnadsalternativet skyddas minst 50 %. I princip utgörs 
Skyddet av skog till 37 % av skadeförebyggande åtgärder och 13 % av 
kompensationsåtgärder. 

5.4.8 Uppföljning, inventering och rapportering 

5.4.8.1 Åtgärd

Gulyxne ska följas upp genom inventering (räkning av exemplar) samt genom 
uppföljning av vegetation, bland annat enligt biogeografiskt uppföljningsprogram med 
referensobjekt i opåverkade områden.

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande och kompensationsåtgärd.

Kommentar

Åtgärden syftar till att kontrollera att populationen av gulyxne inte minskar jämfört med 
i nollalternativet. Den syftar även till att optimera resultatet av skötselåtgärder. Eftersom 
skötselåtgärderna bedöms ge större positiva effekter på populationen än vad 
grundvattensänkningen bedöms ge negativa konsekvenser, är åtgärden både skyddande 
och kompenserande; samtidigt som populationerna av rikkärrsarter skyddas, 
kompenserar åtgärden för lägre grundvattenstånd. 

5.4.8.2 Åtgärd

En basinventering av gulyxne har påbörjats och sker, i form av en årlig inventering av 
alla de våtmarker inom påverkansområdet som har förutsättningar för förekomst av 
gulyxne. 

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande och kompenserande 

Kommentar

Åtgärden syftar till att bestämma var skadeförebyggande åtgärder- och 
kompensationsåtgärder ska sättas in. 
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5.4.8.3 Åtgärd

Genomförda åtgärder rapporteras till länsstyrelsen. 

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande och kompenserande 

Kommentar

Detta är ett krav från länsstyrelsen och gäller både skadeförebyggande åtgärder- och 
kompensationsåtgärder. 

5.4.8.4 Åtgärd

Varje år ska gölgrodepopulationens förekomst och reproduktion följas upp.

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande och kompenserande

Kommentar

För gölarna i våtmarkerna 11a+b, 19, 66 (nyanlagda 2012) samt befintliga populationer i 
gölarna i våtmark 7, 12, 14, 15, 16 och 18 är uppföljningen skadeförebyggande åtgärder
som syftar till att skydda populationen av gölgroda. För gölar i våtmark 6 och 17 är 
uppföljningen i första hand att betrakta som kompensationsåtgärd som syftar till att 
monitera hur dessa anlagda gölar fungerar som kompensationsåtgärd. 

5.4.8.5 Åtgärd

Oförutsedd påverkan som hotar gynnsam bevarandestatus och som kan bero på 
uppförande och drift av slutförvaret ska utan dröjsmål vidarerapporteras och åtgärdas i 
samråd med länsstyrelsen.

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande

Kommentar

Krav från länsstyrelsen. Utförs i händelse av att skadeförebyggande åtgärder är påkallade.

5.4.8.6 Åtgärd

Uppföljning av igenväxning i och vid anlagda gölar samt vid befintliga lokaler för 
gölgroda.

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande och kompensationsåtgärd

Kommentar
För fyra anlagda gölar (i våtmarkerna 11a, 11b, 19, 66) är det fråga om 
skadeförebyggande åtgärder då gölarna har anlagts i skadeförebyggande syfte. För två 
anlagda gölar (i våtmarkerna 6a, 17a) är det kompensationsåtgärder då dessa gölar anlagts 
i första hand som kompensationsåtgärd. För våtmarkerna 7, 14, 15, 16, 18 är det 
skadeförebyggande åtgärder då dessa gölar antingen inte påverkas av 
grundvattenytesänkning på grund av slutförvaret eller så genomförs infiltration så att 
grundvattenförhållandena efterliknar naturliga förhållanden.

5.4.8.7 Åtgärd

Basinventeringar av gölgroda

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande och kompensationsåtgärd
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Kommentar

Åtgärden har påbörjats och genomförts 2012, 2013 och 2014 i syfte att följa upp 
gölgrodans förekomst i området samt för att kunna anpassa framtida åtgärder. 

5.4.8.8 Åtgärd

Inventering av övervintringsplatser för gölgroda vid samtliga nyanlagda gölar.

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande åtgärd och kompensationsåtgärd 

Kommentar

Inventeringen i sig förebygger inte skador men utan inventeringar är det svårt att 
upptäcka förändringar och veta om man når de uppsatta målen. 

5.4.8.9 Åtgärd

Uppföljning av grundvattenpåverkan. Kontinuerlig mätning av grundvattennivå för att 
upptäcka en eventuell ändring av grundvattenyta p.g.a. slutförvaret.

Åtgärdstyp

Skadeförebyggande

Kommentar

Mätning av grundvattenytenivåerna utförs för att kunna sätta in skadeförebyggande 
åtgärder, exempelvis vattentillförsel i våtmarker.
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Sammanfattning

SKB har valt Forsmark i Östhammars kommun som plats för slutförvaret för använt 
kärnbränsle.

Forsmark är ett område med stor artrikedom, framför allt knuten till områdets 
våtmarker. De viktigaste miljöerna ur naturvärdessynpunkt är rikkärren och kalkgölarna. 
Den ur naturvårdssynpunkt viktigaste växtarten är gulyxne. Vad gäller faunan är 
förekomsten av gölgroda det viktigaste enskilda värdet. Gölgrodan finns i Sverige endast 
i kustområdet i norra Uppland och är beroende av de öppna gölar som ständigt nybildas 
när landet sakta höjer sig ur havet. Rikkärren och gölarna är viktiga även för andra 
artgrupper, såsom landsnäckor, trollsländor och mossor.

Etableringen av slutförvarets ovanmarksanläggning innebär att ett cirka sju hektar stort 
område behöver fyllas ut med massor. Vid etableringen av driftområdet kommer tre 
gölar, varav en med förekomst av gölgroda att fyllas igen.

Den planerade verksamheten innebär också att grundvatten från slutförvarsanläggningen 
behöver ledas bort. Därmed riskerar grundvattenytan i det berörda området att sänkas 
eller få ändrad flödesriktning.

I området förekommer många arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen. SKB 
gör bedömningen att de effekter och konsekvenser som den planerade verksamheten 
kan innebära för ett antal skyddade arter kräver dispens från artskyddsförordningen.

SKB har i februari 2011 lämnat in en ansökan om dispens till Länsstyrelsen i Uppsala 
som har kompletterats vid ett flertal tillfällen. Länsstyrelsen har i beslut den 18 juni 2013 
lämnat SKB dispens från artskyddsförordningen. Dispensbeslutet har därefter 
överklagats och målet är nu vilandeförklarat i avvaktan på utgången i Mål M1333-11.

SKB har arbetat utifrån utgångspunkten att dispens behövs för skyddade arter som 
påverkas så att åtgärder krävs för att bevarandestatusen för arten inte ska påverkas 
negativt, samt för skyddade arter som kan komma att påverkas i liten omfattning och har 
en gynnsam bevarandestatus. Däremot behövs ingen dispens för skyddade arter som inte 
påverkas av den planerade verksamheten.

SKB har sökt dispens för de skyddade arterna gölgroda och orkidén gulyxne samt större 
vattensalamander. Dessa tre arter bedöms kunna påverkas av utbyggnaden av 
slutförvaret på ett sådant sätt att åtgärder behövs för att säkerställa att upprätthållande av 
en gynnsam bevarandestatus för dessa arter inte påverkas negativt.

SKB har även sökt dispens för andra skyddade arter som kan komma att påverkas av 
den planerade verksamheten men för vilka inga specifika åtgärder planeras. För dessa 
arter bedöms inte den planerade verksamheten påverka den lokala bevarandestatusen. 
Det beror på att dessa arter påverkas i liten omfattning, att de har en gynnsam 
bevarandestatus och att de finns i täta populationer inom och runt området. 

För gölgroda, gulyxne och större vattensalamander planeras följande åtgärder:

1. Under uppförande och drift av slutförvarsanläggningen kommer berget att tätas 
genom injektering i syfte att minska inläckage av grundvatten till slutförvarets 
bergutrymmen. Det innebär att påverkan på grundvattennivåerna och konsekvenser för 
våtmarker i viss mån kan begränsas.

2. Anläggning av sex nya grodgölar har genomförts under 2012 (4 st) och 2014 (2 st). De 
nya gölarna kommer att medverka till att populationerna i området av både gölgroda och 
större vattensalamander säkerställs.

3. Beredskap för konstgjord infiltration av grundvatten i fem gölar med höga 
naturvärden. Åtgärderna medför att miljöernas ekologiska kontinuitet, och därmed 
förutsättningar för gölgroda och större vattensalamander, säkerställs i dessa gölar. Det 
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4

medför också att livsmiljö för gulyxne säkerställs. Ett pilotförsök genomfördes 
sommaren 2013 i en av våtmarkerna med gott resultat. Infiltrationen medför även 
positiva konsekvenser för arterna käppkrokmossa och brudsporre genom att de undgår 
att skadas samt att en rad andra skyddade arter som är knutna till dessa miljöer gynnas.

4. Flytt av gölgrodor och större vattensalamander från den göl där arterna finns och som 
kommer att fyllas igen.

5. skötsel av våtmarker och gölar i form av röjning av vedartad vegetation och vasslåtter 
för att motverka igenväxning av våtmarker och beskuggning av gölar. 

6. Skötselåtgärder för att stärka konnektiviteten mellan gölarna. En förutsättning för en 
stark population av gölgroda är att grodorna kan sprida sig mellan de olika gölarna. 
Hyggen begränsar kraftigt sådana rörelser. SKB avser därmed att skogsbruksplanen ska 
utformas så att det finns korridorer med gammal skog mellan gölarna. Denna 
skötselåtgärd gynnar även många andra arter.

7. Skydd av skogsområden med höga naturvärden. Stora delar av SKB:s skogsmark har 
höga naturvärden. Genom att ta fram en ny skogsbruksplan kommer skydd av 
skogsområden med höga naturvärden att säkerställas och skogsmarken kommer på sikt 
få ännu högre naturvärden. Detta kommer att gynna många skogslevande arter i 
området. 

SKB har ett omfattande uppföljningsprogram för gölgroda, större vattensalamander och 
gulyxne med årligt förekommande inventeringar av respektive art. Detta görs dels för att 
följa arternas populationer i området, dels för att se om utförda åtgärder som till 
exempel anläggning av nya gölar har önskad effekt. En noggrann utredning om 
förutsättningarna för ovanstående åtgärder har genomförts. 

Sammantaget bedöms det som tekniskt och ekologiskt genomförbart att bevara 
populationerna av de i artskyddsförordningen upptagna arterna genom de åtgärder som 
föreslås. Därmed bedöms inte upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för 
skyddade arter i området påverkas negativt av den planerade verksamheten.
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1. Inledning

I denna rapport sammanfattas underlaget till ansökan om dispens enligt 
artskyddsförordningen samt de kompletteringar som SKB gjort i ärendet. Dokumentet 
baseras på det underlag som har getts in till länsstyrelsen i Uppsala län inom ramen för 
den ansökan om dispens som lämnades in i februari 2011 och därefter kompletterats vid 
ett flertal tillfällen. I den mån det ansetts relevant har även hänsyn tagits till nyvunnen 
kunskap från de aktiviteter som SKB bedrivit i Forsmarks området, såsom till exempel 
naturinventeringar. Länsstyrelsen har i beslut den 18 juni 2013 lämnat SKB dispens från 
artskyddsförordningen. Länsstyrelsens dispensbeslut har därefter överklagats och målet 
är nu vilandeförklarat i avvaktan på utgången i Mål M1333-11. Underlaget redovisar 
platsförutsättningar för skyddade arter, de konsekvenser som den planerade åtgärderna 
bedöms kunna innebära för områdets skyddade arter samt de åtgärder som planeras för 
att säkerställa att de berörda arternas ekologiska kontinuitet inte påverkas negativt. 
Planerade åtgärder redovisas på en övergripande nivå i detta underlag och för mer 
ingående information hänvisas till kompletteringsbilaga K:17 – Åtgärder för bevarande 
och utveckling av naturvärden i Forsmark (SKBdoc 1442287).
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2 Skyddade arter i Forsmarksområdet

2.1 Ekologiska förutsättningar för förekomst av 

skyddade arter

2.1.1 Våtmarker och gölar

Figur 1. Karta över området med våtmarker och gölar som bedöms ha höga naturvärden.

Landhöjningen i kombination med den flacka kusten, med sina små oregelbundna 
höjdskillnader, har bidragit till att nya havsvikar ständigt snörts av så att en succession av 
nya insjöar, gölar, kärr och strandängar bildats (figur 2). Dessa olika naturtyper har ett 
högt värde för den biologiska mångfalden och är som helhet mycket ovanliga, nationellt 
sett. Resultatet är ett område med en mycket stor artrikedom, framför allt knuten till 
områdets våtmarker (figur 1). De viktigaste miljöerna ur naturvärdessynpunkt är 
rikkärren och kalkgölarna (se figur 3). Rikkärr är en ovanlig naturtyp och när de ligger 
samlade i stor mängd intill varandra, som i Forsmark, ges förutsättningar för en mängd 
ovanliga arter. Framför allt är floran ovanligt artrik med en stor blomsterprakt av 
orkidéer och andra arter knutna till kalkrika fuktiga miljöer. Forsmarkskärren innehåller 
totalt över 50 arter som är typiska för naturtypen. Den ur naturvårdssynpunkt viktigaste 
växtarten är gulyxne som i undersökningsområdet återfinns på nio lokaler av totalt cirka
100 lokaler i Sverige.
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Figur 2. Flygbild som illustrerar den mosaikartade strukturen av grunda havsvikar, sjöar, skog och 

våtmarker som präglar Forsmarkområdet.

Vad gäller faunan är förekomsten av gölgroda det viktigaste enskilda värdet. Gölgrodan 
finns i Sverige endast i kustområdet i norra Uppland och är beroende av de öppna gölar 
som ständigt nybildas när landet sakta höjer sig ur havet (Edenhamn och Sjögren-Gulve
2000). Rikkärren och gölarna är även viktiga för andra artgrupper, såsom landsnäckor, 
trollsländor och mossor.

Figur 3. Rikkärr med göl i Forsmark
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2.1.2 Skogsmiljöer

Även skogsmiljöerna har goda förutsättningar för höga naturvärden. I området finns ett 
förhållandevis stort antal skogsområden med höga naturvärden. Vissa av dessa är mer 
eller mindre naturskogsartade med ett relativt stort inslag av döende träd och död ved. 
Detta gynnar många skyddsvärda arter insekter, svampar och mossor som är knutna till 
död ved. Dessutom gynnas många fåglar – framför allt hackspettar som söker föda bland 
de döende och döda träden. Även skogshöns har starka populationer i dessa skogar. I 
och med att barrblandskogarna är mycket kalkrika återfinns här också många 
kalkgynnade, rödlistade marksvampar. Hela 28 rödlistade svamparter har hittats i 
områdets skogsmarker.

2.1.3 Övriga naturmiljöer

I området finns även flera sjöar som har förutsättningar för höga naturvärden. De 
bedöms utgöra ett av Uppsala läns bästa exempel på successiv avsnörning och utsötning 
av havsvikar, som övergår till insjöar och våtmarker. Flera av dem innehåller kransalger 
som bottenvegetation, av vilka några arter är hotade. Kransalgerna hör till de artgrupper 
som konkurreras ut när näringsinnehållet i vattnet ökar, vilket ger dem status som 
indikator för näringsbalansen i vattnet. Sjöarna är även viktiga för fiskreproduktion och 
som födosöksområde för ett flertal fågelarter.

Även områdets relativt ostörda läge gynnar många arter som inte direkt är knutna till 
ovanliga eller särpräglade miljöer men som lever mer undanskymt från mänsklig närvaro.

2.2 Arter skyddade enligt artskyddsförordningen

2.2.1 Skydd enligt 4 § artskyddsförordningen

Arter som skyddas enligt 4 § i artskyddsförordningen och som har påträffats i 
undersökningsområdet redovisas i tabell 1 och 2. De har ett starkt skydd överallt där de 
förekommer.

Alla vilda fåglar fridlysta enligt 4 § i artskyddsförordningen. Av dessa beskrivs i 
Naturvårdverkets handledning till artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009) att 
”arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt 
sådana arter som uppvisar negativ trend prioriteras i skyddsarbetet”.
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Tabell 1. Arter skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen, upptagna i bilaga 1 och som påträffats i 

undersökningsområdet. B anger skydd inom Natura 2000-områden och N anger strikt skydd.

Vetenskapligt namn Svenskt namn Förekomst Bilaga 1

Eptesicus nilssoni nordisk fladdermus Förekommer i området N

Luttra luttra utter Enstaka förekomst (vid SFR) B N

Lynx lynx lo Enstaka förekomst B N

Myotis daubentoni vattenfladdermus Förekommer i området N

Rana arvalis åkergroda Förekommer i området N

Rana lessonae gölgroda

Förekommer i 10 gölar i 

området

N

Triturus cristatus större vattensalamander

Förekommer i flera gölar i 

området

N

Leucorrhinia albifrons pudrad kärrtrollslända Förekommer i ett objekt (8) N

Leucorrhinia pectoralis citronfäckad kärrtrollslända Förekommer vid flera sjöar N

Tabell 2. Fågelarter prioriterade för skydd enligt 4 § i artskyddsförordningen som påträffats i 

undersökningsområdet. Alla arter utom göktyta är markerade med B i artskyddsförordningens bilaga 1 

och finns listade i fågeldirektivets bilaga 1. Göktyta är rödlistad.

vetenskapligt namn svenskt namn förekomst Bilaga 1

Chlidonias niger svarttärna Tillfällig Bolundsfjärden B

Cygnus cygnus sångsvan Har påträffats i området B

Dendrocopus minor mindre hackspett Fåtal förekomster B

Dryocopus martius spillkråka Förekommer i området B

Grus grus trana Har påträffats i området B

Haliaetus albicilla havsörn Förekommer i området B

Lanius collurio törnskata Flertal förekomster B

Pernis apivorus bivråk 1 förekomst B

Sterna caspia skräntärna Enstaka förekomst B

Sterna chlidonia fisktärna Förekommer i område B

Jynx torquilla göktyta Flertal förekomster -
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2.2.2 Skydd enligt 6 § artskyddsförordningen

Arter som är fridlysta enligt 6 § i artskyddsförordningen och som förekommer i området 
redovisas i tabell 3. Paragrafen innebär ett skydd för arterna men inget skydd för 
livsmiljön i sig.

Tabell 3. Arter i undersökningsområdet som är fridlysta enligt 6 § i artskyddsförordningen.

vetenskapligt namn svenskt namn förekomst Bilaga 1

Vipera berus huggorm Förekommer F

Anguis fragilis kopparödla Förekommer F

Lacerta vivipara skogsödla Förekommer F

Natrix natrix snok Förekommer F

Rana temporaria vanlig groda Förekommer F

Bufo bufo vanlig padda Förekommer 

Triturus vulgaris mindre vattensalamander Förekommer F

2.2.3 Skydd enligt 7 § artskyddsförordningen

Växter som är skyddade enligt 7 § i artskyddsförordningen har så kallat strikt skydd och 
ska skyddas varhelst de påträffas. De får inte avsiktligt plockas, samlas in, dras upp med 
rötterna eller förstöras i sitt naturliga utbredningsområde. Förbudet gäller alla stadier i 
växtens biologiska cykel. Växter skyddade enligt 7 § i artskyddsförordningen som 
förekommer i Forsmark redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Arter skyddade enligt 7 § i artskyddsförordningen, upptagna i bilaga 1 och som påträffats i 

undersökningsområdet. B anger skydd inom Natura 2000-områden och N anger strikt skydd.

Vetenskapligt namn
Svenskt namn

Förekomst
Bilaga 1

Liparis loeseli gulyxne 9 förekomster N B

Cypripedium calceolus guckusko 2 förekomst N B
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2.2.4 Skydd enligt 8 § artskyddsförordningen

Växter skyddade enligt 8 § i artskyddsförordningen som förekommer i Forsmark 
redovisas i tabell 5. Dessa arter får inte skadas, direkt eller indirekt. Livsmiljöerna är dock 
inte skyddade.

Tabell 5. Arter i undersökningsområdet som är fridlysta enligt 8 § i artskyddsförordningen

vetenskapligt namn svenskt namn förekomst

Gymnadenia conopsea brudsporre 1 våtmark

Ophrys insectifera flugblomster 1 förekomst

Platanthera chlorantha grönvit nattviol allmän

Dactylorhiza maculata jungfru Marie nycklar allmän

Epipactis palustris kärrknipprot Ej ovanligt

Platantera bifolia nattviol allmän

Neottioa nidus avis nästrot allmän

Epipactis helleborine skogsknipprot allmän

Dactylorhiza fuchsii skogsnycklar allmän

Listera ovata tvåblad allmän

Dactylorhiza incarnata ängsnycklar allmän

Huperzia selago lopplummer allmän

Lycopodium annotinum revlummer allmän

Selaginella selagionoides dvärglummer 5 våtmarker

Hamatocaulis vernicosa käppkrokmossa 1 förekomst
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3 Påverkan på miljöer

3.1 Påverkan från ovanmarksanläggningar

Driftområdet för slutförvaret kommer att vara beläget öster om nuvarande barackbyn
intill Söderviken (sydvästra delen av Asphällsfjärden) och cirka sju hektar kommer att tas 
i anspråk för detta. Vid nuvarande barackby kommer ett bergupplag för bortsprängt berg 
att anläggas, vilket som mest kommer att uppta en yta på cirka fyra hektar. Vid behov
kommer också mark att tas i anspråk för ventilationsstation med frånluft från 
förvarstunnlarna. Vid etableringen av driftområdet kommer tre gölar, varav en med 
förekomst av gölgroda att fyllas igen (Allmér 2011).

Naturvärdena i anslutning till det aktuella påverkansområdet för driftområde och 
bergupplag utgörs huvudsakligen av ung skogsmark och gölar. En av gölarna som berörs 
av driftområdet bedöms vara av nationellt värde, klass 1. Denna bedömning grundar sig 
framför allt på förekomsten av gölgroda. Gölgrodan är upptagen som sårbar (VU) i 
Artdatabankens rödlista och finns i Sverige bara utmed den norra delen av 
Upplandskusten. Miljöerna söder om Forsmarks kärnkraftverk utgör således en viktig 
del av gölgrodans totala livsmiljö i landet. Gölarna som ska fyllas igen ligger dock inte 
centralt i gölgrodornas förekomstområde i Forsmark och bedöms därför ur 
spridningssynpunkt inte vara de viktigaste i området. En av gölarna är i sig en bra miljö 
med reproduktion konstaterad. Spridningsmöjligheterna från denna göl är dock 
begränsade av kylvattenkanalen och kärnkraftverket i norr. Därför bedöms inte hela 
populationen riskeras av att dessa gölar fylls igen, men en tydlig populationsminskning är 
att vänta om inga åtgärder vidtas. 

3.2 Påverkan genom avsänkning av grundvatten 

från slutförvarsanläggningen

Landhöjningen i kombination med den flacka kusten, med sina små oregelbundna 
höjdskillnader, har bidragit till att nya havsvikar ständigt snörts av så att en succession av 
nya insjöar, gölar, kärr och strandängar bildats. Dessa olika naturtyper har ett högt värde 
för den biologiska mångfalden och är som helhet mycket ovanliga, nationellt sett. 
Resultatet är ett område med en mycket stor artrikedom, framför allt knuten till 
områdets våtmarker. De viktigaste miljöerna ur naturvärdessynpunkt är rikkärren och 
kalkgölarna. Rikkärr är en ovanlig naturtyp och när de ligger samlade i stor mängd intill 
varandra, som i Forsmark, ges förutsättningar för en mängd ovanliga arter. Framför allt 
är floran ovanligt artrik med en stor blomsterprakt av orkidéer och andra arter knutna till 
kalkrika fuktiga miljöer. Forsmarkskärren innehåller totalt över 50 arter som är typiska 
för naturtypen. Den ur naturvårdssynpunkt viktigaste växtarten är gulyxne som i 
undersökningsområdet återfinns på nio lokaler av totalt cirka 100 lokaler i Sverige.

En konstant hög grundvattenyta är en förutsättning för att de kärrmiljöer som är vanliga 
i Forsmark ska bildas. Slutförvaret riskerar att sänka av grundvattenytan ovanför förvaret 
då det trots tätningsåtgärder kommer att läcka in vatten i tunnelsystemet. Även en 
måttlig avsänkning av grundvattenytan kan lokalt ge upphov till en vegetations-
förändring mot torrare naturtyper med andra arter såsom gräs och starr. Den torrare 
miljön ger även förutsättning för en tillväxt av buskar och träd, vilket i sig torkar ut 
marken ytterligare, med accelererad vegetationsförändring som följd. En sådan 
förändring skulle vara irreversibel, vilket innebär att de känsliga våtmarkerna inte skulle 
kunna återgå till sitt tidigare tillstånd. Detta skulle medföra att de höga naturvärdena 
knutna till de påverkade våtmarkerna går förlorade. Grundvattenbortledningen från 
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förvaret bedöms kunna påverka 17 våtmarker (främst rikkärr) i området. (Hamrén et al.
2010).

Forsmarksområdet innehåller ett antal värdefulla ört- kalkbarrskogar. Djupet till 
grundvattenytan och markfuktighetsförhållandena varierar mellan olika delar av skogen. 
Inom Forsmarks ört- kalkbarrskogar finns många fuktiga skogspartier där ytnära 
grundvatten, kombinerat med den kalkrika jorden, ger särskilt gynnsamma förhållanden 
för många artgrupper, till exempel kärlväxter och mossor. Dessa partier är sannolikt mer 
känsliga för en avsänkning jämfört med frisk skogsmark (Hamrén et al.2010). Till 
skillnad från våtmarkerna kommer mer grundvattenberoende skogsmiljöer att kunna 
återhämta sig när väl grundvattenytan stiger igen efter förslutning av förvaret.
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4 Förväntade konsekvenser för 

skyddade arter om planerade åtgärder 

inte vidtas

4.1 Konsekvenser för skyddade arter

Flertalet av de skyddade arter som förekommer i Forsmarksområdet och är knutna till de 
miljöer som påverkas av slutförvaret kommer inte att påverkas negativt, eller endast 
utsättas för en marginell negativ påverkan medan ett fåtal arter kan komma att påverkas 
på ett betydande sätt om inga åtgärder vidtas. Den eventuella påverkan som bedöms 
kunna ske kommer att bli på den lokala populationen. Nedan beskrivs kortfattat i 
tabellform vilken påverkan respektive art bedöms få (se Tabell 6).
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4.1.1 Arter skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen

Tabell 6. Arter som är skyddade enligt 4 § i artskyddsförordningen, upptagna i bilaga 1 och som 

påträffats i undersökningsområdet. 0 = ingen påverkan + = positiv påverkan – = negativ påverkan och 

(–) = marginell, negativ påverkan.

Svenskt namn Förekomst Lokal 

population

Regional 

population

Gynnsam 

bevarande 

status

åkergroda Förekommer i området (-) 0 0

gölgroda

Förekommer i 10 gölar i 

området
- - -

större 

vattensalamander

Förekommer i en göl i 

området
- 0 0

pudrad kärrtrollslända Förekommer i ett objekt (-) 0 0

citronfläckad 

kärrtrollslända Förekommer vid flera sjöar
(-) 0 0

trana Har påträffats i området 0 0 0

havsörn Förekommer i området (-) 0 0

nordisk fladdermus Förekommer i området (-) 0 0

vattenfladdermus Förekommer i området (-) 0 0

utter

enstaka förekomst (vid 

SFR) 0 0 0

lo Enstaka förekomst 0 0 0

svarttärna

Tillfällig i sjön 

Bolundsfjärden
0 0 0

sångsvan Har påträffats i området 0 0 0

mindre hackspett fåtal förekomster 0 0 0

spillkråka Förekommer i området 0 0 0

trana Har påträffats i området 0 0 0

törnskata flertal förekomster 0 0 0

bivråk En förekomst 0 0 0

skräntärna Enstaka förekomster 0 0 0

fisktärna Förekommer i området 0 0 0

göktyta Förekommer flerstädes 0 0 0
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4.1.2 Arter skyddade enligt 6 § artskyddsförordningen

Tabell 7. Arter i undersökningsområdet. Fridlysta enligt 6 § i artskyddsförordningen, upptagna i 

bilaga 2. 0 = ingen påverkan + = positiv påverkan – = negativ påverkan (–) = marginell negativ 

påverkan.

Svenskt namn Förekomst Lokal 

population

Regional 

population

Gynnsam 

bevarande 

status

snok Troligen sparsamt (-) 0 0

vanlig groda Troligen vanlig (-) 0 0

vanlig padda Troligen vanlig (-) 0 0

mindre 

vattensalamander Troligen vanlig

(-) 0 0

huggorm

Troligen tämligen 

allmän 0 0 0

kopparödla okänt 0 0 0

skogsödla

Troligen tämligen 

allmän

0 0 0

4.1.3 Arter skyddade enligt 7 § artskyddsförordningen

Tabell 8. Arter påträffade i undersökningsområdet skyddade enligt 7 § artskyddsförordningen, De 

listas med N i bilaga 1. 0 = ingen påverkan + = positiv påverkan – = negativ påverkan (  –) = 

marginell negativ påverkan.

Svenskt namn Förekomst Lokal 

population

Regional 

population

Gynnsam 

bevarande 

status

gulyxne 9 förekomster - - -

guckusko 2 förekomst 0 0 0
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4.1.4 Arter skyddade enligt 8 § artskyddsförordningen

Tabell 9. Arter i undersökningsområdet fridlysta enligt 8 § i artskyddsförordningen. De listas i bilaga 

2. 0 = ingen påverkan + = positiv påverkan – = negativ påverkan (–) = marginell negativ påverkan.

Svenskt namn Förekomst Lokal 

population

Regional 

population

Gynnsam 

bevarande 

status

brudsporre en våtmark - 0 0

flugblomster 1 förekomst 0 0 0

grönvit nattviol allmän (-) 0 0

jungfru Marie nycklar allmän (-) 0 0

kärrknipprot Ej ovanligt (-) 0 0

nattviol allmän (-) 0 0

nästrot allmän (-) 0 0

skogsknipprot allmän (-) 0 0

skogsnycklar allmän (-) 0 0

tvåblad allmän (-) 0 0

ängsnycklar allmän (-) 0 0

lopplummer allmän + 0 0

revlummer allmän + 0 0

dvärglummer 5 våtmarker (-) 0 0

käppkrokmossa 1 förekomst - 0 0

4.2 Arter som kommer eller riskerar att påverkas

Nedan beskrivs de arter som kommer, eller riskerar att påverkas av slutförvaret och som 
är skyddade enligt antingen 4 § eller 7 § artskyddsförordningen. Det är endast arter
skyddade enligt 4 respektive 7 § som bedöms kunna påverkas på ett sådant sätt att 
dispens enligt artskyddsförordnigen krävs. 

4.2.1 Gölgroda

Hela den svenska utbredningen av gölgrodan är uppdelad i tre delområden, 1. Gårdskär 
(Lövstabuktens västra sida). 2. Norra och östra Hållnäshalvön. 3. Gräsö och Gräsö 
skärgård. Populationen vid Forsmark hör till östra Hållnäshalvön men får anses vara 
isolerad från resterande populationer i delområdet. Den är inplanterad till området år 
1993.

Gölgroda bedöms kunna sprida sig cirka 1 km från respektive lekvatten. Större avstånd 
innebär betydligt sämre spridningsförutsättningar (Sjögren 1991). I Forsmarksområdet 
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har detta spridningsavstånd verifierats då grodorna spontant sökt sig från de ursprungligt 
inplanterade gölarna vid Labbofjärden till gölarna strax sydost om kärnkraftverket, en 
sträcka på just cirka 1 km.

Det faktum att populationen är förhållandevis isolerad från övriga populationer gör det 
inte troligt att populationen inom överskådlig framtid skulle ersättas via migration från 
omkringliggande populationer. Förekomsterna vid Forsmark innebär dock en möjlighet 
för gölgrodor att sprida sig framför allt åt söder, där lämpliga miljöer finns.

Gölgrodepopulationen påverkas på två olika sätt. Dels kommer tre gölar, varav en med 
förekomst av gölgroda, att fyllas igen då ovanmarksanläggningarna ska byggas. Dels 
riskerar grundvattensänkningen att göra de gölar som ligger centralt i 
undersökningsområdet torrare och mindre lämpliga för grodorna.

4.2.2 Större vattensalamander

Större vattensalamander har påträffats i flera gölar i Forsmarksområdet. Många av 
gölarna ligger utanför det prognostiserade avsänkningsområdet men inom riskområde 
för förändring av grundvattenströmning. En rimlig utgångspunkt är dock att större 
vattensalamander kan finnas i flera gölar, framför allt de som det finns gölgroda i. Det 
innebär att den lokala populationen riskerar att påverkas negativt om projektet 
genomförs. Större vattensalamander har icke gynnsam bevarandestatus och är 
minskande (Sohlman 2007).

4.2.3 Gulyxne

I hela Sverige finns mindre än 100 kända lokaler för gulyxne och arten är starkt 
minskande i södra Sverige. Kärnområdet för arten är norra Uppland och södra 
Gästrikland där antalet lokaler är konstant, men arten minskar i antal på flera lokaler. 
Arten har ett starkt skydd enligt artskyddsförordningen. I Forsmarksområdet har arten 
hittats på nio lokaler inom undersökningsområdet (Collinder 2013) (se figur 4). 
Förekomster i kringliggande marker är inte kända men heller inte omöjliga.

Figur 4. Blomande gulyxne och vinterståndare i en av Forsmarks rikkärr
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Den avsänkning av grundvattenytan som blir följden av grundvattenbortledningen från 
slutförvarsanläggningen riskerar att påverka förekomsten av gulyxne på minst en, 
möjligtvis fler lokaler av nio kända i undersökningsområdet. En förlust av dessa leder till 
att arten får ett glesare nät att sprida sig från, med minskad populationsstorlek som följd 
och därmed större sårbarhet för slumpmässiga förändringar i miljön. För gulyxne och 
andra orkidéer är kunskapen om spridningsavstånd mycket bristfällig. Med 
spridningsavstånd menas här ett avstånd inom vilket det kan ske en effektiv spridning av 
frön till lämpliga miljöer eller spridning av pollen mellan blommor. Gulyxne är troligen 
helt självbefruktande och någon pollinering med insekter sker såvitt man vet inte. 
Spridning handlar då endast om fröspridning. Gulyxneförekomsterna har i Uppland en 
begränsad utbredning och är framför allt knutna till kustnära rikkärr. Det innebär att det 
ur ett artbevarandeperspektiv inte är tillräckligt att skydda enstaka lokaler, man måste i 
stället säkerställa att det finns miljöer inom rimliga spridningsavstånd till vilken arten kan 
sprida sig. Gulyxne har mycket specifika krav på sin miljö och urvalet av lämpliga lokaler 
i området är begränsat. Utgångspunkten för bedömning av konsekvenser är därför att 
avsänkningen av grundvattenytan i de två lokalerna i norr riskerar att slå ut den lokala 
populationen och också påverka den regionala bevarandestatusen.

Påverkan på gulyxne (starkt skydd, rödlistad kategori VU) bedöms kunna skada vuxna 
individer och frön om inga åtgärder vidtas. Det bedöms bli en påverkan på både den 
lokala populationen och den regionala populationen om inga skyddsåtgärder utförs
eftersom varje minskning är ett hot mot arternas fortsatta existens i Sverige. Arten har 
icke gynnsam bevarandestatus.
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5. Åtgärder

5.1 Fokusarter för åtgärder

I samband med uppförandet av slutförvarsanläggningen uppkommer två typer av skador 
där SKB planerar att vidta åtgärder för att minska påverkan på värdefulla naturmiljöer. 
Det rör sig dels om tre gölar, varav en med bekräftad förekomst av gölgroda, som helt 
eller delvis kommer att fyllas igen vid uppförandet av slutförvarsanläggningens 
driftområde ovan mark, dels fem värdefulla våtmarker (kalkgölar och rikkärr) som 
riskerar att påverkas av grundvattenbortledningen i form av grundvattensänkning.

Åtgärderna har utformats dels för att bevara välutvecklade artrika rikkärr med de arter 
som hör till dessa, dels för att säkerställa att populationerna av gölgroda, större 
vattensalamander och gulyxne i Forsmark inte påverkas negativt av slutförvaret. 
Åtgärderna ska också säkerställa att de lokala populationerna hos arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen inte påverkas på ett oacceptabelt sätt. Åtgärderna är av olika 
karaktär, dels vidtas tekniska åtgärder som tätning av berg vid drivning av ramp, schakt 
och tunnlar samt infiltration av ett urval rikkärr, dels genomförs naturvårdsåtgärder som 
skydd av värdefulla naturområden, nyskapande av värdefulla naturmiljöer och skötsel av 
rikkärr och gölar. I bilaga K:17 beskrivs åtgärder och skötsel mer utförligt.

I föregående kapitel har alla arter som hittats i undersökningsområdet och som skyddas 
av artskyddsförordningens 4, 6, 7, eller 8:e paragraf bedömts med avseende på eventuell 
skada från den planerade verksamheten. De arter för vilka inga åtgärder planeras är de 
som:

• inte är känsliga för den planerade verksamheten, 
• inte förekommer i det område som påverkas, 
• har en gynnsam bevarandestatus och kan komma att påverkas på individnivå 

men där lokal och regional population är så stora att de inte påverkas mer än 
marginellt. 

Dessa arter anges i kapitel 4 och där redovisas också i tabellform de bedömningar som 
gjorts för respektive art. De arter för vilka artspecifika åtgärder bedöms nödvändiga är 
gölgroda, gulyxne och större vattensalamander. Arterna käppkrokmossa, brudsporre 
samt flera andra kommer dock att gynnas av de åtgärder som planeras. 

5.2 Tätning av berget

Den främsta åtgärden för att begränsa grundvattenbortledningens effekter och 
konsekvenser är att täta berget vid drivning av ramp, schakt och tunnlar genom 
injekteringstätning av vattenförande sprickor. Detta är en skadeförebyggande åtgärd som
minskar inläckage av grundvatten och avsänkning av grundvattenytan. Därmed minskar 
påverkan på känsliga naturtyper (Werner et al. 2010).

5.3 Åtgärder i våtmarker och gölar

5.3.1 Skötsel av våtmarker

Verksamheten kommer att orsaka en grundvattensänkning i området. Våtmarksmiljöer 
är känsliga för en grundvattenavsänkning och kan komma att påverkas särskilt mycket.
Därför är de flesta av de planerade åtgärderna inriktade på att förhindra att våtmarkerna 
torkar ut, eller att med skötsel förhindra att de växer igen med förlust av biologisk 
mångfald som följd. Skötselinsatserna utgår från de naturvärden som SKB har
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identifierat i samband med naturinventeringar med mål att öka naturvärdena i området. 
Skötsel i våtmarker omfattar främst röjning av vedvegetation och vasslåtter. Skötseln ska 
hela tiden anpassas så att bästa möjliga effekt uppnås. Öppethållande av våtmarker 
genom röjning av vedvegetation och vasslåtter är vedertagen metod för att bevara 
naturvärden i rikkärr och påverkar de arter som är typiska för rikkärren positivt om den 
utförs utifrån platsförutsättningarna (Sundberg 2012). 

Åtgärder specifikt för gulyxne

Gulyxne har ett starkt skydd i artskyddsförordningen då arten är sällsynt och inte har 
gynnsam bevarandestatus. Arten finns på ett hundratal lokaler i Sverige. Igenväxning av 
rikkärr är ett stort hot mot gulyxnepopulationen, slåtter är därför en rekommenderad 
skötselmetod för gulyxne (Sundberg 2006). Det finns fler exempel på att slåtter gynnar 
gulyxne, som ofta uppvisar en mycket stark populationsuppgång (Richard Åkesson, 
Gabriel Ekman floraväktarna muntlig referens).

Den planerade infiltrationen (läs nedan) är en av de åtgärder som vidtas för att skydda 
gulyxne. Ytterligare åtgärder utgörs av skötselåtgärder som röjning av vedartad 
vegetation i vissa rikkärr och vasslåtter. Därutöver kommer buffertzoner med skog kring 
rikkärren att sparas för att minimera risken för negativ påverkan från skogsbruket.

Utöver dessa åtgärder, som är direkt inriktade på att gynna gulyxne, kommer också 
röjningar kring gölar där det finns gölgroda att vara gynnsamma för gulyxne. Det gäller 
röjningar av vedartad vegetation och vid behov slåtter både vid naturliga gölar med 
gölgroda och vid de gölar som anlagts för gölgroda. De röjningar som kommer att 
genomföras avses vara upp till en hektar stora för varje göl. Sammanlagt har sex gölar 
anlagts.

Åtgärder för övriga arter

I våtmarkerna finns en lång rad arter som är skyddsvärda, varav de flesta är kopplade till 
rikkärrsmiljöerna. Exempel är loppstarr, kalkkärrgrynsnäcka, ett flertal våtmarksorkidéer 
samt många mossor som finns i rikkärrsmiljöer. De skötselåtgärder som föreslås 
kommer att gynna även dessa arter. 

5.3.2 Skötsel av naturliga och anlagda gölar

I Forsmarksområdet finns ett flertal gölar som är solöppna, grunda och kalkrika. Det gör 
dem till lämpliga miljöer för de i artskyddsförordningen skyddade arterna gölgroda och 
större vattensalamander. Gölgroda är en ovanlig art som i Sverige enbart finns längs 
upplandskusten. SKB utlovar skötsel som gynnar groddjuren vid de anlagda gölarna, 
men även vid behov i befintliga gölar. Det gäller röjningar av vedartad vegetation samt 
vid behov slåtter vid de gölar som anlagts för gölgroda. 

Skötseln gynnar groddjur överlag men är särskilt inriktad på gölgroda och större 
vattensalamander. Viktiga naturvårdarter som kommer att gynnas av åtgärderna är 
gölgroda och större vattensalamander samt andra grodarter såsom vanlig groda, 
åkergroda och padda. Även snok och de i artskyddsförordningen upptagna 
trollsländorna citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända kommer att 
gynnas.

5.3.3 Åtgärder för ökad konnektivitet

En förutsättning för en stark population av gölgroda är att grodorna kan sprida sig 
mellan de olika gölarna. Hyggen begränsar kraftigt sådana rörelser. För att stärka 
konnektiviteten mellan gölarna ska skogsbruksplanen utformas så att det finns 
korridorer med gammal skog mellan gölarna. Denna skötselåtgärd gynnar även många 
andra arter. 
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5.3.4 Anläggande av gölar för gölgroda och större

vattensalamander

SKB har vintern 2012 anlagt fyra gölar avsedda för gölgroda och större 
vattensalamander (Collinder 2013). Ytterligare två gölar anlades vintern 2014. De 
anlagda gölarnas sammanlagda area är på över 1000 m2. Dessa gölar ligger samlat kring 
naturliga gölar för att stärka befintliga samband. Gölgroda påträffades 2012 i tre av de 
anlagda gölarna; 2013 fanns den i flera exemplar i en av gölarna (se figur 5). Enligt 
preliminära resultat från inventeringen 2014 finns den i 2 av de anlagda gölarna. 

Figur 5. Gölgroda i en av de nygrävda gölarna i Forsmark

5.3.5 Flytt av gölgroda och större vattensalamander

SKB kommer innan göl 12 fylls igen att fånga och flytta groddjuren som finns i och 
kring den. Fångst av grodor och salamandrar avses ske genom att driftstaket och 
fallfällor sätts upp runt gölen. 

Metoden har använts flitigt när man har velat hindra groddjur från att ta sig upp på 
vägar, för räkning av groddjur, etc. Effektiviteten bedöms som mycket god. Ett exempel 
på effektiviteten av denna typ av åtgärd är då Stockholm stad flyttade 100 större 
vattensalamandrar till en damm i Judarskogens naturreservat. Dammen var försedd med 
driftstaket för att hindra salamandrar att ta sig från dammen innan de lekt. Efter leken 
samlades de vuxna djuren upp, varpå 96 av de 100 djuren kunde återföras till ursprunglig 
damm (Kiibus 2012). Metoden har också använts på grodor.

5.3.6 Infiltration

I tidigare bedömningar urskiljs fem våtmarker med höga naturvärden, vilka har 
förekomst av gulyxne, gölgroda eller båda arterna. Om det visar sig att SKB:s 
verksamhet ger upphov till en onaturlig grundvattensänkning avser SKB infiltrera vatten 
för att hålla grundvattennivåerna på naturliga nivåer (se figur 6). Topografin runt dessa 
gölar gör det möjligt att infiltrera konstgjort grundvatten. Uppföljning av 
grundvattenståndet i de utpekade våtmarkerna har redan påbörjats för att kunna skapa 
en referens till deras naturliga förhållanden. Referenser avses även tas i andra våtmarker. 
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Infiltration kommer att innebära skydd mot grundvattensänkning för alla våtmarksarter i 
de våtmarker som infiltreras och kommer därmed att omfatta gulyxne, gölgroda och 
större vattensalamander. 

Figur 6. Principskiss som illustrerar vattentillförsel till en våtmark med rikkärr och kalkgöl.

Pilotförsök

För att visa att metoden fungerar har ett pilotförsök genomförts i en av gölarna.
Sommaren 2013 infiltrerades vatten i marken bredvid gölen så att grundvattentrycket 
ökade och vattennivån i gölen sakta ökade, medan det torra vädret gjorde att 
vattennivåerna i andra gölar i området sjönk. Försöket har visat att det är möjligt att styra 
vattennivåerna i våtmarkerna genom infiltration (SKBdoc 1440379). 

5.4 Åtgärder för skogsmiljöer

Skogsområdena på SKB:s marker utgörs till stora delar av produktionsskog men 
väsentliga delar består också av äldre kalkbarrskogar med stora ekologiska värden, inte 
minst knuten till svampflora och fågelliv. 

5.4.1 Bevarande och skötsel

De åtgärder som avses vidtas i skog är bevarande och skötsel. SKB har som ambition att 
sköta sin skogsmark enligt de riktlinjer och mål som Sveaskog har för sina ekoparker, det 
vill säga att minst 50 procent av skogsmarken avsätts för naturvårdsändamål – antingen
för fri utveckling eller naturvårdsinriktad skötsel mot givna skötselmål. Denna ambition 
ligger långt över den naturvårdshänsyn som gäller vid normalt skogsbruk och gynnar en 
rad skogslevande arter i området. Skötseln beskrivs närmare i Åtgärder för bevarande 
och utveckling av naturvärden i Forsmark (SKBdoc 1442287). 

Gammal avverkningsmogen skog som har visat sig utgöra viktiga livsmiljöer för bland 
annat skogshöns, såsom tjäder och järpe, samt hackspettar undantas från skogsbruk. 

Den norduppländska kusten är ett viktigt område för Sveriges havsörnsstam. Det är 
därför viktigt att ta hänsyn till eventuella boplatser genom att inte enbart spara boträden 
utan även skog kring dessa, för att säkra boträden från stormfällning och insyn
(Helander 2009). Inom SKB:s markinnehav kommer sådana åtgärder att vidtas. Även 
säkring av framtida boträd, så kallade evighetsträd, planeras i området. Detta gynnar 
även fiskgjuse som finns i området.
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De skogsbruksåtgärder som planeras kommer att gynna många skogslevande arter 
knutna till gammal skog. Exempelvis kommer arter knutna till död ved att gynnas av att 
andelen död ved med tiden kommer att öka markant. Likaså kommer marklevande 
svampar knutna till kalkbarrskog att gynnas då även andelen gammal kalkbarrskog med 
tiden ökar. Kustområdena i norduppland är, ur ett nationellt perspektiv, ett prioriterat 
område för kalkbarrskog och arter knutna till dessa miljöer (Aronsson 2006, Nitare 
2006).
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6 Förväntade konsekvenser med 

planerade åtgärder

6.1 Övergripande bedömning 

Med de åtgärder som beskrivs i kapitel 5 bedöms att projektet inte försvårar 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arternas bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde. Åtgärder har som beskrivs i kapitel 5 bedömts nödvändiga för 
främst gölgroda, gulyxne och större vattensalamander men gynnar samtidigt en rad andra 
skyddade arter som är knutna till samma miljöer.

6.2 Konsekvenser för gölgroda, större 

vattensalamander och gulyxne

6.2.1 Gölgroda

Genom att SKB skapar ett flertal nya gölar inom gölgrodans utbredningsområde i 
Forsmark tillförs flera nya reproduktionslokaler för arten vilket bedöms förbättra 
möjligheterna för gölgroda att på sikt fortleva i området. De nyanlagda gölarna kommer 
inte bara att fungera som ersättning för de gölar som försvinner utan även förstärka 
antalet möjliga reproduktionslokaler för arten. De nya gölarnas placering intill befintliga 
gölar med gölgroda bedöms kunna förbättra spridningsmöjligheterna inom 
Forsmarksområdet. Den göl med gölgroda som kommer att fyllas igen ligger isolerat i 
förhållande till övriga förekomster. En flytt av de gölgrodor som förekommer i denna 
göl gör att huvudområdet får ett markant tillskott av individer vilket ytterligare stärker 
kärnområdet för arten. Genom att skötselåtgärder för gölarna kommer att vidtas, inte 
bara i nyanlagda gölar utan även i befintliga kommer förutsättningarna för områdets 
gölar att fungera som lämpliga reproduktionslokaler att förbättras. Genom att skapa 
lämpliga spridningsstråk mellan områdets gölar förstärks möjligheterna för arten att 
sprida sig inom området.

Genom att täta berget vid drivning av ramp, schakt och tunnlar genom 
injekteringstätning av vattenförande sprickor kommer inläckage av grundvatten och 
avsänkning av grundvattenytan att minska vilket gör att en eventuell minskning av 
vattentillgången i gölarna också blir mindre. Om det visar sig att en minskning av 
vattennivåer i gölar och rikkärr ändå sker kommer man att kunna kompensera för det 
genom infiltration, en åtgärd som vid ett pilotförsök har visat sig fungera väl (SKBdoc 
1440379).

Med de föreslagna åtgärderna kommer gölgroda att få tillgång till flera 
reproduktionsgölar i nära anslutning till befintliga gölar och sambanden, och därmed 
förväntas överlevnadschanserna för grodorna förbättras gentemot nollalternativet. Lokal 
population, regional population och artens bevarandestatus bedöms inte påverkas 
negativt.

Trots ovanstående åtgärder bedöms att dispens enligt artskyddsförordningen krävs då 
livsmiljöer för gölgrodan kommer att förstöras. Vidare krävs också dispens för att i 
samband med utfyllnaden av befintliga gölar kunna fånga och därmed rädda individer. 
Slutligen riskerar gölar med förekomst av gölgroda att påverkas av en 
grundvattensänkning. 
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6.2.2 Större vattensalamander

Större vattensalamander har observerats flera gölar och även i gölar med risk för 
påverkan. Den finns troligen i flera gölar i området. Beredskap för infiltrationsåtgärder i 
gölar som kan komma att påverkas säkerställer gölarnas ekologiska funktion för 
salamandrarna. De åtgärder som beskrivs ovan för gölgroda kommer att gynna större 
vattensalamander på samma vis som för gölgrodan. Lokal population, regional 
population och artens bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt.

För större vattensalamander bedöms att dispens enligt artskyddsförordningen kan 
behövas då individer indirekt kan skadas av en grundvattensänkning om inga åtgärder 
vidtas.

6.2.3 Gulyxne

Genom att täta berget vid drivning av ramp, schakt och tunnlar genom 
injekteringstätning av vattenförande sprickor kommer inläckage av grundvatten och 
avsänkning av grundvattenytan att minska vilket gör att en eventuell minskning av 
vattentillgången i rikkärren också blir mindre. Om det visar sig att en minskning av 
vattennivåerna i rikkärren ändå sker kommer man att kunna kompensera för det genom 
infiltration, en åtgärd som vid ett pilotförsök har visat sig fungera väl (SKBdoc 
1440379). Genom att naturliga vattennivåerna kommer att kunna hållas i de rikkärr som 
kan komma att påverkas av en grundvattensänkning bibehålls förutsättningarna för 
gulyxne att fortleva i dessa även om en grundvattensänkning sker i omgivande mark.

I de värdefullaste rikkärren kommer även skötselåtgärder att vidtas, dels röjning av 
vedartad vegetation, dels vasslåtter. Dessa åtgärder kommer att avsevärt förbättra 
förutsättningarna för gulyxne att fortleva i de kärr som idag har ett relativt stort 
vassinslag. Om inga skötselåtgärder vidtas kommer med stor sannolikhet flera 
gulyxnelokaler att försämras när vassen i dessa blir för tät. Man kan förvänta sig att 
antalet individer av gulyxne ökar inom de områden där skötselåtgärderna genomförs 
vilket också stärker populationen i Forsmark. Det finns fler exempel på att gulyxne
uppvisar en stark populationsuppgång efter slåtter (Richard Åkesson, Gabriel Ekman 
floraväktarna muntlig referens).

Bedömningen är att gulyxne med de föreslagna åtgärderna kommer att kunna finnas kvar 
utan att skadas i de rikkärr där den finns i dag då de naturliga vattennivåerna kommer att 
säkras av infiltrationsåtgärderna. Den lokala populationen bedöms därför inte påverkas 
negativt. Genom att också andra våtmarker kommer att infiltreras om behov uppstår 
kommer även ett nätverk av lämpliga miljöer att finnas kvar. Lokal population, regional 
population och artens bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt.

För gulyxne bedöms att dispens enligt arskyddsförordningen kan behövas då individer 
indirekt kan skadas av en grundvattensänkning om inga åtgärder vidtas.

6.3 Konsekvenser för övriga skyddade arter

Utöver gölgroda, gulyxne och större vattensalamander bedömer SKB att dispens behövs 
för de skyddade arterna som listas i tabell 10 då dessa kommer eller kan komma att 
påverkas av den planerade verksamheten om än i liten omfattning. För dessa arter 
föreslås inga artspecifika åtgärder. De har en gynnsam bevarandestatus och finns i täta 
populationer inom och runt området. Många av arterna kommer att gynnas av de redan 
planerade åtgärderna för gölgroda, större vattensalamander och gulyxne (se avsnitt 5) 
genom skapande av nya gölar, infiltration runt befintliga rikkärr och gölar samt 
skötselinsatser inriktade på våtmarker. 

Därutöver kommer de skötselåtgärder SKB vidtar i skogsmark att medföra positiva 
konsekvenser för många arter, dels genom arealen skyddad skog och skog med större 
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naturvårdshänsyn ökar, dels genom att man skapar bättre förutsättningar för ekologiska 
funktioner på landskapsnivå i det mosaikartade landskap med skog, våtmarker och sjöar 
som Forsmarksområdet utgör. Detta gäller både för arter som huvudsakligen är knutna 
till skogsmiljöer och arter huvudsakligen knutna till våtmarksmiljöer.

Bedömningen är mot bakgrund av detta att dessa arters lokala bevarandestatus inte 
påverkas mer än marginellt, för många arter bedöms åtgärderna i stället medföra positiva 
konsekvenser.

Tabell 10. Arter utöver gölgroda, större vattensalamander och gulyxne som SKB bedömer att dispens 

behövs för. Inom parantes anges skydd enligt artskyddsförordningen för respektive art.

Åkergroda (4§) Brudsporre (8§) Nästrot (8§)

Havsörn (4§) Käppkrokmossa (8§) Skogsnycklar (8§)

Pudrad kärrtrollslända (4§) Dvärglummer (8§) Skogsknipprot (8§)

Citronfläckad kärrtrollslända (4§) Ängsnycklar (8§) Tvåblad (8§)

Mindre vattensalamander (6§) Kärrknipprot (8§)

Vanlig groda (6§) Jungfru Marie nycklar (8§)

Vanlig padda (6§) Nattviol (8§)

Snok (6§) Grönvit nattviol (8§)
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7. Uppföljningsprogram

SKB har ett omfattande uppföljningsprogram för gölgroda, större vattensalamander och 
gulyxne. Syftet med inventeringarna av gölgroda och större vattensalamander är dels att 
följa populationernas utveckling i området och dels att kunna avgöra om de åtgärder 
som SKB genomfört i form av nyanlagda gölar fungerar som habitat för dessa två arter. 
Syftet med uppföljningen av gulyxne är att få grunddata om den nutida 
gulyxnepopulationen i Forsmark. Dessa grunddata ska i framtiden användas som 
referens för uppföljning av artens utveckling och för att bedöma om de föreslagna 
skötselåtgärderna är tillräckliga. Inventering av respektive art görs årligen. Rapporter om 
inventeringsresultat gällande gölgroda, större vattensalamander och gulyxne publiceras 
årligen (se till exempel Collinder 2013).

Grund- och ytvattenstånd följs redan upp kontinuerligt på flertal ställen inom området
däribland de gölar med höga naturvärden som riskerar att påverkas av en 
grundvattensänkning. Pilotförsöket har visat på vikten av, och nyttan med 
referensmätningar i liknande miljöer för att detektera och kvantifiera onaturliga grund-
och ytvattennivåförändringar.

Uppföljningsprogrammen avser att ge bidrag till justeringar av skötselåtgärder både 
avseende skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder. Påbörjade och 
planerade uppföljningsåtgärder är ändamålsenliga och kommer att kunna bidra till en 
effektiv styrning av åtgärder. De kommer också kunna bidra till en kunskapsuppbyggnad 
beträffande rikkärr, gulyxne och gölgroda.
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Förord

Denna rapport har som syfte att belysa Forsmark som plats för slutförvaret mot bakgrund av generell 
kunskap om viktiga säkerhetsrelaterade geovetenskapliga faktorer. Ett stort tack riktas till alla de 
kollegor som med material, skrivningar, diskussion och granskning bidragit till rapporten.
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Sammanfattning

SKB har under åren 2002 till 2008 bedrivit platsundersökningar i Forsmark och Laxemar, med till
hörande platsmodellering, projektering och säkerhetsanalyser. I mitten av 2009 valdes mot bakgrund 
av utförda analyser Forsmark som plats för ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle.

Med utgångspunkt från definierade säkerhetsrelaterade geovetenskapliga lokaliseringsfaktorer jämförs 
data från Forsmark i relativa termer med data från ett antal platser i Sverige som tidigare undersökts 
av SKB. De faktorer som jämförs inkluderar: bergets sammansättning och strukturer, framtida klimat
utveckling, bergmekaniska förhållanden, jordskalv, grundvattenströmning, grundvattnets samman
sättning, fördröjning av lösta ämnen, samt möjligheten att karakterisera och beskriva platsen. 

Genomförda jämförelser av dessa egenskaper för de utvalda platserna visar att ingen av dessa platser 
sammantaget uppvisar någon signifikant fördel jämfört med Forsmark som plats för ett slutförvar. 
Detta utesluter dock inte att det kan finnas platser som utifrån en sammanvägd bedömning av 
geovetenskapliga lokaliseringsfaktorer skulle kunna vara likvärdiga med Forsmark.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund
Efter ett omfattande lokaliseringsarbete har SKB valt Forsmark som plats för slutförvaret för använt 
kärnbränsle. Valet är resultatet av ett lokaliseringsförfarande som tog sin början under tidigt 1990tal. 
Strategin för och uppläggningen av arbetet grundade sig i sin tur på erfarenheter från undersökningar 
och utvecklingsarbete under en femtonårsperiod dessförinnan.

Lokaliseringsförfarandet för slutförvaret kan förenklat beskrivas som en omfattande sållningsprocess, 
som involverade merparten av landet och där slutsteget bestod i att efter ingående jämförelser välja en 
av två slutliga kandidater. Som underlag för valet jämfördes alternativen med avseende på ett antal i 
förväg definierade lokaliseringsfaktorer, se figur 11. Faktorerna indelades i de fyra huvudgrupperna 
säkerhetsrelaterade platsegenskaper, teknik för genomförande, hälsa och miljö samt samhällsresurser.

Lokaliseringsförfarandet för slutförvaret redovisas i en bilaga till ansökan enligt kärntekniklagen och 
miljöbalken om att dels få uppföra och driva en inkapslingsanläggning i anslutning till det centrala 
mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn, dels att få uppföra och driva en slutförvarsanlägg
ning för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Bilagan redovisar även huvudresultat 
från olika etapper av lokaliseringsarbetet, successiva vägval och prioriteringar, samt motiven för det 
slutliga valet av Forsmark.

Det åligger SKB att visa att både processen och resultatet – den valda platsen – uppfyller tillämpliga 
lagar och föreskrifter. Miljöbalken anger som grundprincip för lokalisering att den plats som väljs för 
en verksamhet ska vara lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljön. Hur den valda platsen i Forsmark möter dessa krav 
framgår i ansökan i första hand av säkerhetsanalysen SRSite / SKB 2011a/, de dokument som redo
visar genomförandeplanerna för bygge och drift av slutförvaret samt  miljökonsekvensbeskrivningen 
/ SKB 2011b/.

Figur 1-1. Faktorer som bildat grund för jämförelser av lokaliseringsalternativen Forsmark och Laxemar 
inför platsvalet.
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Enligt miljöbalken ska det vid en lokalisering också framgå att det inte finns någon annan plats som 
är uppenbart mera lämplig än den valda, och som är tillgänglig med rimliga insatser. Av bland annat 
det skälet är det motiverat att värdera slutresultatet av platsvalsprocessen i relation till den kunskap 
som finns om olika lokaliseringsfaktorer, generellt och på andra platser. Avsikten med föreliggande 
rapport är att bidra med underlag för en sådan värdering, vad avser geovetenskapliga förhållanden 
som har betydelse för den långsiktiga säkerheten. 

1.2 Syfte
Syftet med föreliggande utredning är att värdera den valda platsen Forsmark, med avseende på ett 
antal geovetenskapliga faktorer av betydelse för förutsättningarna för långsiktig säkerhet och i rela
tion till data om dessa faktorer från andra platser i Sverige. Studien avser alltså uteslutande relativa 
jämförelser. 

Analysen görs med avseende på de geovetenskapliga faktorer som anges under rubriken ”säkerhetsrela
terade platsegenskaper” i figur 11. Dessa faktorer har valts därför att de har direkta implikationer på 
förutsättningarna för långsiktig säkerhet och de låg som nämnts till grund för jämförelsen av Forsmark 
och Laxemar inför platsvalet. Biosfärsförhållanden, se figur 11, diskuteras inte i denna rapport då 
dessa inte studerats i referensområdena. Denna aspekt har dock beaktats i jämförelsen mellan Forsmark 
och Laxemar / SKB 2010b/. 

Valet av referensområden, tillgängliga data, och de möjligheter och begränsningar som detta ger för 
jämförelser presenteras närmare i nästföljande avsnitt. Kapitel 2–9 redovisar de analyser som gjorts av 
data, jämförelser med förhållandena i Forsmark och slutsatser för de faktorer som studerats. Kapitel 10 
redovisar övergripande slutsatser av arbetet. 

1.3 Referensområden
Jämförelsematerial har hämtats från ett urval av de platser som undersöktes inom ramen för det så 
kallade typområdesprogrammet under perioden 1975–1985. Typområdesundersökningarna omfattade 
platserna Sternö, Klipperås, Kråkemåla, Fjällveden, Finnsjön, Svartboberget, Gideå, Kamlunge och 
Tavinunnanen, se figur 12. 

Bakgrund och motiv för typområdesundersökningarna har redovisats i många sammanhang. Samman
fattningar ges i / Johansson 2006/. Sammanfattande beskrivningar av undersökningar och resultat ges 
av / Ahlbom et al. 1983, 1991a, b, 1992a, b, c, d/. En samman ställning av allt underlag från bland 
annat typområdena redovisas i / SKB 2010c/. Där redovisas också en analys, där geo vetenskapliga 
förhållanden hos typområdena värderas mot den serie krav och önskemål som tidigare presenterats av 
SKB / Andersson et al. 2000/. Dessa krav och önskemål avsåg parametrar av betydelse för ett slutför
vars långsiktiga säkerhet och var i första hand avsedda som vägledning under platsundersökningarna.

Föreliggande studie innefattar samtliga typområden utom Kråkemåla och Tavinnunnanen. Skälet till 
att utesluta de två sistnämnda är att undersökningarna på dessa platser var alltför begränsade för att 
jämförelser med Forsmark skulle vara relevanta. Förutom typområdena ingår även Äspö – platsen 
för SKB:s underjordiska forskningslaboratorium – i jämförelsematerialet. 

Skälen för att välja just dessa platser som jämförelsematerial är sammanfattningsvis följande: 

•	 De	ingick	inte	i	urvalsunderlaget	vid	valet	av	platser	för	platsundersökningar	/	SKB	2000/,	
och kan därmed bidra med fristående referensmaterial. 

•	 De	representerar	flera	och	i	sammanhanget	relevanta	urbergsmiljöer.

•	 De	är	undersökta	med	ett	nöjaktigt	antal	kärnborrhål	(fler	än	tre)	och	har	varit	föremål	för	
borrhålsundersökningar till relevanta djup. Data från sådana undersökningar är en förutsättning 
för att kunna göra meningsfulla jämförelser med avseende på de angivna parametrarna. 
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Slutligen har även Laxemar inkluderats i jämförelsematerialet. Ingående jämförelser mellan Forsmark 
och Laxemar har redovisats i / SKB 2010b/, men det kan vara av intresse att belysa platsegenskaper i 
Laxemar även mot bakgrund av övrigt jämförelsematerial. 

De utvalda typområdena samt Äspö och Laxemar utgör alltså de referensområden som utnyttjas för 
jämförelser med Forsmark i föreliggande rapport. Kartan i figur 12 visar referensområdenas geogra
fiska lägen och benämningar. 

Tabell 11 sammanfattar grunddata om referensområdena och de data som finns om geovetenskapliga 
faktorer som analyseras i denna rapport. Sammanställningen bygger huvudsakligen på information 
presenterad i / SKB 2010c/ och innefattar bl a tidpunkter för undersökningar, antal borrhål och andelen 
av dessa som når förvarsdjup. Vidare anges underlag för termiska, bergmekaniska, hydrogeologiska 
och hydrokemiska överväganden. 

Tabellen	redovisar	även	uppgifter	om	undersökningarna	i	Forsmark	(platsundersökningen),	men	i	delvis	
mera översiktliga termer än för referensområdena. För att ge heltäckande information har även uppgifter 
om platsundersökningen i Laxemar tagits med i tabellen. Notera dock att den formella jämförelsen 
mellan Forsmark och Laxemar gjordes i samband med platsvalet / SKB 2010b/. 

Det finns skillnader mellan platsundersökningen i Forsmark och undersökningarna av referensom
rådena som har stor betydelse för möjligheterna att jämföra data. Platsundersökningen i Forsmark 
(och	den	i	Laxemar)	har	vad	gäller	omfattning	och	detaljeringsgrad	ingen	motsvarighet	bland	
referensområden. Det kan dock konstateras att antalet borrhål per ytenhet som når relevanta för
varsdjup är jämförbara mellan aktuella områden, se tabell 11. Vidare gjordes platsundersökningen 
över ett större område än flera av referensområdena. En tredje och viktig skillnad gäller tidpunkterna 
för undersökningarna. Platsundersökningen i Forsmark gjordes under perioden 2002–2008 medan 
undersökningarna	av	referensområdena	(Äspö	undantaget)	utfördes	20–30	år	tidigare.	Under	tiden	
däremellan har den allmänna geovetenskapliga kunskapsnivån, teknik och metodik för undersök
ningar, datahantering och inte minst tolkning och modellering utvecklats avsevärt. Betydelsen av 
dessa skillnader varierar mellan olika faktorer, och har beaktats i de jämförelser som redovisas i de 
kapitel som följer. 

Vissa av referensområdena har varit föremål för säkerhetsanalyser vid olika tidpunkter / SKB 1983, 
1999/. Sådana platsspecifika analyser, där effekterna av en rad egenskaper beaktas integrerat, 
krävs för att avgöra om ett slutförvar på en plats kan uppfylla säkerhetskraven. Inga jämförelser 
har gjorts mellan de säkerhetsanalyser som gjorts av Forsmark på basis av platsundersökningen 
(SR-Can	/	SKB	2006/	och	SR-Site	/	SKB	2011a/)	och	de	säkerhetsanalyser	som	finns	för	vissa	av	
referensområdena, eftersom sådana jämförelser med all sannolikhet skulle bli missvisande. Skälen 
är de nämnda skillnaderna i dataunderlag, allmän kunskapsutveckling samt utveckling av metodiken 
för säkerhetsanalys.
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Tabell 1-1. Sammanställning av nyckeltal rörande tillgång på platsdata.

Kamlunge Gideå Svartboberget Finnsjön Fjällveden Äspö Klipperås Sternö Laxemar Forsmark

Undersökningsområde (km2) 7,5 6 6,8 4,8 10 1 12 3 16 12

Undersökningar genomfördes under 
perioden

1981–1983 1981–1983 1979–1982 1977–2001 1981–1983 1986–1990 1983–1985 1977–1979 2002–2008 2002–2007

Huvudsakliga bergarter Linagranit, 
biotitgnejs

Ådergnejs, 
Migmatit-granit

Migmatiserad 
gnejs

Folierad 
granodiorit

Ådergnejs Smålands-
graniter

Smålands-
granit

Kustgnejs, 
gnejsgranit

Ävrögrani,  
kvartsmonzodiorit

Granodiorit 
till granit

Antal kärnborrhål 16 13 7 11 15 15 14 5 46 25

Antal kärnborrhål som  
passerar vertikaldjupet 400 m

8 11 4 7 8 7 7 4 19 19

Borrhålslängd (m)  
i djupintervallet 400–700 m.

c. 1 300 c. 2 500 c. 1 100 c. 1 200 c. 1 600 c. 1 100 c. 1 600 c. 800 c. 4 300 c. 4 000

Mineralogi Saknas Enstaka  Enstaka Enstaka Stor mängd Enstaka Saknas Stor mängd Stor mängd

Termiska data 15 15 16 Saknas 15 Stor mängd Saknas Saknas Stor mängd Stor mängd

Bergspänningsdata Saknas Enstaka Saknas Enstaka Saknas Stor mängd Saknas Saknas Stor mängd Stor mängd

Hållfasthet (UCS) Saknas 12 Saknas 12 Saknas Stor mängd Saknas 6 Stor mängd Stor mängd

Totala antalet 20 eller 21 m sektioner 
med mätt hydraulisk konduktivitetet i 
djupintervallet 400–700 m

53 93 34 52 56 35 74 41 172 163

Hydrogeokemiprover (antal enskilda borr-
hålssektioner) i djupintervallet 400–700 m

3 6 5 9 9 Stor mängd 1 Saknas Stor mängd Stor mängd
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Figur 1-2. Geografiska lägen av referensområden som nyttjats i denna studie (röd cirkel) samt typområden 
som inte nyttjats (blå cirkel).
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2 Bergets sammansättning och strukturer

En beskrivning av bergets sammansättning och strukturer ger underlag bl a för analys av de berg
mekaniska	(kapitel	4)	och	hydrogeologiska	förhållandena	(kapitel	6)	och	kopplar	även	till	grund-
vattnets	sammansättning	(kapitel	7)	liksom	bergets	förmåga	att	transportera	och	fördröja	lösta	ämnen	
(kapitel	8).	Bergets	mineralogiska	sammansättning	styr	även	dess	värmeledande	förmåga,	som	har	
en	avgörande	betydelse	för	utformning	och	anpassning	av	deponeringsområdet	(avstånd	mellan	
deponeringstunnlar	och	mellan	deponeringshål)	för	att	uppfylla	temperaturkrav	för	bufferten.	Den	
termiska ledningsförmågan har därmed indirekt betydelse för den långsiktiga säkerheten. Graden 
av	litologisk	homogenitet	(ensartad	bergartsfördelning)	i	förvarsberget	och	i	bergets	mineralogiska	
sammansättning	hos	den	enskilda	bergarten	(främst	innehållet	av	kvarts)	påverkar	den	småskaliga	
variationen i termisk ledningsförmåga. 

Bergmassans egenskaper i större skala bestäms, bortsett från det intakta bergets egenskaper, även av 
förekomst, frekvens och egenskaper hos strukturer av olika storlek, från enskilda diskreta sprickor 
av begränsad utsträckning, via kluster och nätverk av sprickor, till deformationszoner av betydande 
rumslig utsträckning. 

I detta kapitel diskuteras och jämförs i relativa termer lokaliseringsaspekter kopplade till uppmätt 
termisk ledningsförmåga med återkoppling till bergarternas mineralogi. Vidare jämförs frekvensen 
av öppna sprickor samt betydelsen av layoutbestämmande deformationszoner. För att placera in de 
analyserade referensområdena i en nationell geologisk kontext redovisas inledningsvis en kortfattad 
översikt av Sveriges berggrund.

2.1 Sveriges berggrund – en översikt
2.1.1 Indelning baserad på tektonik

Sveriges berggrund består av tre huvudenheter, det kristallina urberget, rester av sedimentbergarter 
(blå	områden	i	södra	Sverige,	inklusive	Öland	och	Gotland,	i	figur	2-1a)	och	fjällberggrunden	(grönt	
område	längs	gränsen	mellan	Sverige	och	Norge	i	figur	2-1a).	Det	är	det	kristallina	urberget	som	är	
av intresse för slutförvaring av använt kärnbränsle. 

Sveriges	kristallina	berggrund	(urberget)	kan	indelas	i	tre	huvudsakliga	tektoniska	provinser	(som	
har	påverkats	av	magmatisk	aktivitet,	deformation	och	omvandling),	s	k	orogener	eller	geologiska	
provinser / Stephens et al. 1997/, se figur 21a. Bergarterna i den svekokarelska och svekonorvegiska 
orogenen utgör en del av ett gammalt sköldområde som benämns den fennoskandiska skölden. Sköld
området överlagras lokalt av huvudsakligen sedimentära bergarter. Den till ytan största provinsen, 
som också dominerar den östra delen av landet från Kiruna i norr till Blekinge i söder, benämns den 
svekokarelska orogenen och domineras av mer eller mindre kraftigt omvandlade djupbergarter 
samt vulkaniska och sedimentära bergarter. De dominerande bergarterna bildades i tidsintervallet ca 
1,90–1,75 miljarder år sedan. Lokalt är dessa bergarter intruderade eller överlagrade av välbevarade 
bergarter som bildades i tidsintervallet 1,7–0,9 miljarder år sedan. 

I sydväst återfinns den svekonorvegiska orogenen som har en komplex geologisk utvecklingshistoria. 
Den domineras av mer eller mindre kraftigt omvandlade djupbergarter vilka bildades i tidsintervallet 
1,8	till	0,9	miljarder	år	sedan.	Tre	större	deformationszoner	förekommer	i	orgenen;	Mylonitzonen	(MZ),	
Dalslandsförkastningen	(DBT)	och	Götaälvzonen	(GÄZ).	Orogenen	begränsas	i	öster	av	den	s	k	sveko
norvegiska	frontzonen	eller	Protoginzonen	(PZ),	se	figur	2-1a.	Det	s	k	transskandinaviska	magmatiska	
bältet	(TMB),	utgörs	av	djupbergarter	och	vulkaniska	bergarter	som	ställvis	innesluter	komplex	av	äldre	
berggrund. TMB bildades i tidsintervallet 1,86–1,65 miljarder år sedan och dominerar berggrunden 
från norra Blekinge, norrut över Småland, Värmland och Dalarna, se figur 21. Bergarterna i det trans
skandinaviska magmatiska bältet förekommer både i den svekokarelska och svekonorvegiska orogenen, 
se figur 21a. 
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I nordväst, i gränsområdet mellan Sverige och Norge, avgränsas skölden av den kaledoniska oroge-
nen som bildades för mellan 510–400 miljoner år sedan. Slutfasen av den orogena utvecklingen av 
Kaledoniderna	resulterade	i	en	kollision	mellan	kontinenterna	Baltica	(nuvarande	norra	Europa)	och	
Laurentia	(Nordamerika	och	Grönland).	I	Skandinavien	sträcker	sig	Kaledoniderna	i	ett	2	000	km	
långt och 100–200 km brett bälte från Nordkap i norr till Stavanger i söder. Kaledoniderna domine
ras av mer eller mindre kraftigt omvandlade sedimentära och vulkaniska bergarter.

En kännetecknande egenskap för de flesta sköldområden är att de spricker upp i berggrundsblock avgrän
sade av morfologiskt identifierbara så kallade lineament, vilka tolkas vara utträden för storregionala 
brantstående deformationszoner eller förkastningszoner / Milnes 2002/, se figur 21b. Översiktskartor 
av	regionala	lineament	i	“landskala”	baserat	på	Landsatbilder	och	digitala	terrängmodeller	(DEM)	har	
redovisats av / Röshoff 1989/ och redovisas även som sidobelyst DEM i Nationalatlasen / SNA 2002/ 
baserat på Lantmäteriverkets höjddatabas, se figur 21b. Av dessa underlag framgår att berggrunden 
visar tydliga tecken på rombformad uppsprickning i 10 km skala. Vidare framgår även skillnader 
mellan de olika orogenerna relaterade till de topografiskt indikerade lineamentens orientering och 
närheten till de storregionala zoner som identifierats ovan, se även figur 21b. 

Figur 2-1. a) Översiktlig berggrundskarta över Sverige med huvudsakliga tektoniska enheter med stor
regionala svaghetszoner i berggrunden (modifierad efter / Stephens et al. 1994/). b) Digital terrängmodell 
(DEM) baserad på Lantmäteriets (LMVs) höjddatabas. Den aktuella modellen motsvarar den modell som 
återfinns i / SNA 2002/, med skillnaden att den här redovisas i gråskala, se även / Stephens et al. 1997, cf. 
figur 545/. 
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2.1.2 Indelning baserad på textur och mineralogisk sammansättning

De vanligaste bergarterna i den svenska ”kristallina berggrunden” är graniter och gnejser med varierande 
struktur och mineralogisk sammansättning. Även om variationen är mycket stor, betingad av såväl 
variationer i sammansättning som komplex strukturell uppbyggnad, kan en grov indelning i tre huvud
sakliga kategorier göras / Milnes 2002, SKB 2010c/. Dessa tre huvudkategorier av kristallin berggrund 
utgör	tillsammans	drygt	70	%	av	den	fennoskandiska	sköldens	yta	i	Sverige	(resterande	30	%	
motsvarar	de	svenska	Kaledoniderna,	markerade	med	grön	färg	i	figur	2-1a).

A. Massformiga, övervägande granitiska bergarter (40 %) 
Domineras av ljusa mineral som till exempel kvarts och fältspat. Dessa bergarter saknar påtaglig 
struktur som foliation och bandning. De ingår ofta i vidsträckta magmatiska intrusioner. Typfall är 
granitgruppens bergarter.

B. Folierade/bandade, övervägande gnejsiga bergarter (30 %) 
Domineras oftast av kvarts och fältspat med alternerande parallella skikt av mörka mineral som biotit och 
amfiboler. Dessa bergarter ingår vanligen i veckade metamorfa komplex vars ursprungliga komponenter 
kan vara såväl magmatiska som sedimentära. Typfall för denna grupp är olika varianter av gnejser.

C. Basiska bergarter, massformiga eller folierade (2 %) 
Domineras av mörka mineral som pyroxen, amfibol och biotit. Kvarts saknas i regel. I jämförelse med 
de ovan nämnda grupperna uppträder dessa bergarter oftast som relativt små intrusioner. Typfall är 
gabbrogruppens bergarter.

Som framgår av tabell 21 representerar de undersökta områdena väl huvudgrupperna A och B ovan. 
Bergarterna i Forsmark tillhör grupp A och består huvudsakligen av granit, granodiorit och tonalit. I 
typområdesprogrammet	studerades	även	grupp	C	(basiska	bergarter)	och	ett	typområde	–	Taavinnunen	
– undersöktes med ett borrhål. På grund av den ringa omfattningen på undersökningen är området 
inte medtaget som referensområde. En sammanställning av tillgänglig kunskap om egenskaper och 
utbredning av basiska bergarter i Sverige / Ahlbom et al. 1992e/ visade att basiska bergarter inte har 
väsentliga fördelar för ett slutförvar jämfört med de bergarter som ingår i huvudgrupperna A och B.

Referensområdena har uppdelats i följande undergrupper för att möjliggöra förenklad referens:

A1)	 Granodiorit	till	kvartsmonzodioritiska	bergarter	(Laxemar,	Klipperås	och	Äspö)

A2)	 Gnejsig	granodiorit	(Finnsjön)

A3)	 Granit	till	granodiorit	(Forsmark)

B1)	 Folierade	(migmatit)	–	ådergnejser	med	sedimentärt	ursprung	(Fjällveden,	Gideå	och	
Svartboberget)

B2)	 Metavulkanisk	gnejs	+	folierad	granodiorit	till	granit	(Sternö)

B3)	 Linagranit	+	biotitgnejs	+	diorit-granodiorit	+	kvartsitgnejs	(Kamlunge)

Tabell 2-1. Forsmark och referensområdenas fördelning på de tre huvudsakliga kategorierna av 
kristallina bergarter (modifierad efter / SKB 2010c/). 

Bergartskategori A) Massformiga, övervägande 
granitiska bergarter

B) Folierade/bandade, övervägande 
gnejsiga bergarter

C) Basiska bergarter, 
massformiga eller 
folierade

Område Klipperås, Äspö, Laxemar, 
Finnsjön och Forsmark

Sternö, Fjällveden, Svartboberget, 
Gideå och Kamlunge

–
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2.2 Jämförelse av områden
2.2.1 Grundläggande antaganden och avgränsningar

Generellt så finns det en mycket god tillgång på mineralogiska och geokemiska analyser av berg
material från de nyss avslutade platsundersökningarna i Forsmark och Laxemar. Detsamma gäller 
tillgången på mätningar i laboratorium av värmeledningsförmågan. Dessa laboratorieresultat, parade 
med geofysiska densitetsloggningar i borrhål, har givit ett gott underlag för att beskriva variationen 
av värmeledningsförmågan. Motsvarande underlag från äldre referensområden är, med undantag för 
Äspö, begränsat, med endast ett fåtal, oftast översiktliga, mineralogiska analyser, och likaledes ett 
fåtal mätningar av värmeledningsförmågan. Ett begränsat icke platsspecifikt mineralogiskt underlag 
finns	i	SGUs	beskrivningar	till	vissa	av	berggrundskartorna	kopplade	till	dessa	äldre	referensområden.	

En jämförande diskussion av förekomst, frekvens och orientering av enskilda sprickor av begränsad 
utsträckning i referensområdenas berggrund försvåras av det faktum att metodik för kartering av sprickor 
i borrhål/borrkärna har utvecklats väsentligt under de senaste 30 åren och underlaget i SKB:s databaser 
är	därför	av	varierande	omfattning	och	kvalitet.	Däremot	är	karteringen	av	öppna	(potentiellt	vatten-
förande)	sprickor	från	sent	1970-tal	och	tidigt	1980-tal	i	stort	sett	jämförbar	med	det	karteringsunderlag	
som finns från platsundersökningarna i Forsmark och Laxemar. Data rörande frekvens av öppna sprickor 
har därför använts i den aktuella jämförande studien av strukturella skillnader mellan områdena. 

I de avsnitt som följer diskuteras och jämförs vidare betydelsen av de större deformationszoner som 
har väsentlig inverkan på förvarslayouten. Deformationszoner, och framför allt zoner med tolkad 
längd	större	än	3	km	(med	tillskrivna	respektavstånd1)	är	geometriskt	bestämmande	för	utnyttjandet	
av tillgängliga bergvolymer på förvarsplatsen.

2.2.2 Bergets värmeledningsförmåga

Bergarterna i Forsmark har en god värmeledningsförmåga. Detta beror på den mineralogiska samman
sättningen	som	bl	a	karakteriseras	av	en	hög	kvartshalt	(c.	35–40	%).	I	samband	med	plats	undersök-
ningarna har bergarter karterats på markytan och i borrhål och en bild har därigenom även erhållits 
av den volymmässiga fördelningen av bergarter. Platsspecifika indelningar av bergarter för äldre 
referensområden har företrädesvis kopplats till skillnader i hydrauliska egenskaper, se t ex / Ahlbom 
et al. 1991a, b/. Senare modelleringsarbete i Forsmark och LaxemarSimpevarp har haft en indelning 
av bergarter som företrädesvis kopplar till värmeledningsförmåga, se / Back et al. 2007, Sundberg 
et al. 2008, SKB 2008, 2009b/. 

I figur 22 redovisas representativa mått på värmeledningsförmågan baserade på beräknade värden 
för	de	identifierade	bergdomänerna	(grupperingar	av	bergarter	med	liknande	egenskaper)	RFM029	
och	RFM045	i	Forsmark	(1	m	skala)	och	RSMA01,	RSMM01	och	RSMD01	i	Laxemar	(2	m	skala).	
Vidare redovisas värden på värmeledningsförmåga uppmätta på bergprover i laboratorium för 
referensområdena	Fjällveden,	Svartboberget,	Gideå	och	Kamlunge	(0,1	m	skala).

Även	om	berggrunden	i	Forsmark	har	delats	upp	i	två	bergdomäner	(RFM029	och	RFM045),	/	SKB	
2008/, så är den litologiska homogeniteten i Forsmark relativt hög då de två domänerna uppvisar 
likartad hög värmeledningsförmåga. Båda domänerna domineras av granit till granodiorit, med skill
naden	att	den	senare	(RFM045)	innehåller	omvandlad	(albitiserad)	granit	och	mer	amfibolit.	Detta	
innebär en något lägre värmeledningsförmåga med en större spridning, se figur 22. Bergdomänerna 
RSMA01 och RSMD01 i Laxemar, som domineras av Ävrögranit respektive kvartsmonzodiorit 
uppvisar en hög grad av intern homogenitet / SKB 2009b/. Däremot skiljer sig värmeledningsförmå
gan markant mellan huvudbergarterna i dessa två bergdomäner, och är dessutom signifikant lägre än 
i Forsmark, se figur 22. 

En förenklad jämförelse av den mineralogiska sammansättningen för bergarter associerade med TMB 
(se	avsnitt	2.1)	och	den	svekokareliska	orogenen	(omfattande	bergarter	av	typ	A	och	B	i	tabell	2-1)	
och bergarter i Forsmark redovisas i ett s k QAPdiagram i figur 23. Denna redovisning är överlagrad 
på en översiktlig klassificering av bergarter baserad på halterna av tre huvudsakliga mineral; kvarts, 

1 Det vinkelräta avståndet från en deformationszon som definierar den volym inom vilken deponering av 
kapslar inte är tillåten, med hänsyn till risken för framtida seismisk påverkan på kapseln.
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Figur 2-2. Jämförelse mellan beräknad värmeledningsförmåga för bergdomäner i Forsmark (1 m skala) / Back 
et al. 2007/ och beräknad värmeledningsförmåga för bergdomäner i Laxemar (2 m skala) / Sundberg et al. 2008/ 
samt värmeledningsförmåga uppmätt i laboratorium (0,1 m skala) på bergprover från Gideå / Ahlbom et al. 
1991a/, Fjällveden / Ahlbom et al. 1991b/, Svartboberget och Kamlunge / Ahlbom et al. 1992b/. Angivna 
värden är medelvärden ± 1 standardavvikelse.

Figur 2-3. Jämförelse mellan mineralogisk sammansättning hos bergarter i Forsmark och en sammanvägd 
bild av sammansättningar hos typiska bergarter associerade med TMB och den övriga delen av den sveko
karelska orogenen, se avsnitt 2.1.2. Jämförelsen gjord i en s k QAPplot: Kvarts (Q), Alkalifältspat (A), 
Plagioklas (P). Underlag för aktuella översiktliga fördelningar är hämtade bl a från / SKB 2008, 2009b/, 
/ Sundberg 2003/ och / Kornfält och Bergström 1986/.
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plagioklas och alkalifältspat. Generellt har bergarter med en hög halt av kvarts hög värmelednings
förmåga medan bergarter med låg andel kvarts och alkalifältspat har låg värmelednings förmåga, se 
/ Sundberg et al. 2009/. 

Huvudbergarterna i Grupp B1 uppvisar en stor variation i värmeledningsförmåga, om än med medel
värden som är i paritet med beräknade värden för Forsmark, se figur 22. Mineralogiska analyser av 
bergmaterial från dessa områden saknas, med undantag för enskilda uppgifter för Gideå och Fjäll
veden / Ljunggren et al. 1985, Ahlbom et al. 1991b/. Det variationsspann och de spridningsmått för 
värmeledningsförmågan som noterats för dessa områden / Ahlbom 1991a/, kan hänföras till dessa 
bergarters sedimentära ursprung som i dag bl a återspeglas i bergarternas ådring, med en stratifierad 
variation i mineralogi och egenskaper som följd.

Grupp A1 har ett starkt litologiskt och mineralogiskt släktskap med de bergarter som undersökts i 
Laxemar	(och	Simpevarp).	Detaljerad	mineralogi	och	termiska	egenskaper	uppmätta	i	laboratorium	
saknas dock för huvudbergarterna i Klipperås, medan denna typ av egenskaper finns redovisade för 
bergarterna i Äspö / Sundberg 2003/, se figur 22. Sammantaget likställs de termiska och mekaniska 
egenskaperna för denna grupp med egenskaperna som tillskrivs huvudbergarterna i Laxemar/Simpevarp. 

Den mineralogiska sammansättningen hos Blekinge kustgnejs / Kornfält och Bergström 1986/ antas 
överensstämma	med	bergarterna	på	Sternö	(Grupp	B2).	Sammansättningen	uppvisar	en	stor	variation	
men är huvudsakligen granitisk till granodioritisk, och tillskrivs därför en medelhög värmelednings
förmåga, dock lägre än i Forsmark. 

Granitoider	i	Östhammar,	motsvarande	de	bergarter	som	uppträder	i	Finnsjön,	(Grupp	A2)	uppvisar	
en mineralogisk sammansättning, se / Stålhös 1991/, som också överensstämmer väl med motsva
rande sammansättningar för huvudbergarterna i Forsmark. Därutöver finns det geokemiska analyser 
från KFI01 som uppvisar en kvartshalt på ca 67 % / Scherman et al. 1978/. Med detta underlag som 
bas tillskrivs huvudbergarten i Finnsjön likvärdiga termiska egenskaper som de i Forsmark. 

Bergarterna	i	Kamlunge	(Grupp	B3)	uppvisar	en	stor	litologisk	variationsbredd	som	återspeglas	i	en	
motsvarande stor variation i värmeledningsförmågan i KKM01 / Ahlbom et al. 1992b/, se figur 22. 
Medelvärdet på värmeledningsförmågan är i paritet med medelvärden på den beräknade ledningsför
mågan för de huvudsakliga bergdomänerna i Forsmark. 

2.2.3 Öppna sprickor
Med öppna sprickor menas här naturligt förekommande sprickor som delar borrkärnan och som inte 
är orsakade av borrning eller annan hantering av borrkärnan. Dessa sprickor har ofta en beläggning 
av sprickmineral och har potential att leda vatten.

Data rörande öppna sprickor från referensområden och från Forsmark har inhämtats från SKB:s databas 
Sicada. I karterade avsnitt i borrkärnan med kärnförluster och krosszoner har antalet öppna sprickor 
tillskrivits en frekvens på 50 m–1. De beräknade frekvenserna, se tabell 22, visar att medelfrekvensen av 
öppna sprickor i djupintervallet 400 till 700 m på de studerade platserna varierar mellan ca 0,7 och 7 m–1, 
och att Forsmark uppvisar en mycket låg frekvens.

En observation som gäller både Forsmark och referensområdena är att sprickfrekvensen i berget generellt 
minskar mot djupet. Det gäller även frekvensen av flödande sprickor, och därmed bergets genomsnittliga 
vattengenomsläpplighet.	Dessa	observationer	är	i	paritet	med	bergmekaniska	(bergets	last)	och	palea
ohydrogeologiska	överväganden	(effekter	kopplade	till	glaciation	och	landhöjning/isostasi).	

2.2.4 Layoutbestämmande strukturer
Deformationszoner av olika utsträckning, tjocklek och egenskaper förekommer allmänt i den svenska 
kristallina berggrunden. De zoner som har en avgörande påverkan på förvarslayout och volymutnyttjande 
är de som har en tolkad längd större än 3 km. Sådana zoner tillskrivs ett respektavstånd på 100 m vid 
ut arbetandet av förvarslayouten / SKB 2009a/. Deformationszoner med tolkade längder mellan 1 000 och 
3 000 m modelleras deterministiskt men tillskrivs inget respektavstånd. Deformationszoner och sprickor 
som är kortare än 1 000 m betraktas som en del av bergmassan mellan deterministiska deformations
zoner,	och	behandlas	stokastiskt	(i	diskreta	DFN-modeller).	Merparten	av	de	deterministiskt	modellerade	
strukturerna kan hanteras genom att förvarslayouten anpassas till zonerna och deras egenskaper. 
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Möjliga regionala zoner har tolkats i olika skalor för de referensområden som har undersökts av SKB. 
De	länsvisa	översiktsstudier	som	SGU	genomfört	på	uppdrag	av	SKB	visar	möjliga	deformations
zoner baserade på tolkning av terrängmodeller och flyggeofysik, se t ex / Antal et al. 1998a, b/. Det 
finns ingenting som tyder på att frekvensen av deformationszoner skulle vara lägre eller att zonernas 
egenskaper skulle vara mer fördelaktiga på andra platser än i Forsmark. Snarare kan det noteras att 
den föreslagna förvarsvolymen i Forsmark innehåller få deformationszoner, och att de som avgränsar 
och genomkorsar denna volym har låg vattengenomsläpplighet, god mekanisk hållfasthet och god 
värmeledningsförmåga / SKB 2008/. 

I	aktuell	layout	för	Forsmark	(figur	2-4)	är	förvarsområdet	uppdelat	i	två	förvarsdelar	(deponerings-
områden)	/	SKB	2009a/	medan	det	i	layouten	för	Laxemar	(figur	2-5)	är	uppdelat	i	tre	förvarsdelar	
/ SKB 2009c/. Frågeställningen är om tidigare undersökta referensområden, med tolkade deterministiska 
deformationszoner och med tillämpning av ovanstående kriterier, skulle ge fler eller färre förvarsdelar 
än i Forsmark.

Översiktliga	förvarslayouter	(framtagna	med	annan	metodik	än	för	Forsmark	och	Laxemar)	har	presen
terats	både	för	Fjällveden	/	Ahlbom	et	al.	1991b/	(figur	2-6)	och	Gideå	/	Ahlbom	et	al.	1991a/	(figur	2-7)	
i	samband	med	KBS-3,	och	senare	för	Gideå	(Cberg)	i	samband	med	SR-97	/	Munier	et	al.	1997,	Walker	
och Gylling 1997/. Inget försök har gjorts att i efterhand tillämpa nu gällande längdbaserat kriterium för 
layoutbestämmande zoner på dessa två äldre referensområden. Översiktligt kan dock noteras att både 
Fjällveden och Gideå genomskärs av deformationszoner med tolkade längder i storleksordningen 3 km. 
Dessa två områden bedöms därmed inte uppvisa några fördelar i förhållande till Forsmark vad gäller 
layoutbestämmande strukturer. 

Tabell 2-2. Frekvens av öppna sprickor*) i bergmassan mellan deterministiskt modellerade 
deformationszoner i det vertikala djupintervallet 400 till 700 m. Där inte annat indikeras redovisas 
ett längdviktat medelvärde baserat på data i Sicada**), jfr tabell 6-1.

Område Frekvens av öppna 
sprickor (P10o ) (m–1)

Kommentar (utnyttjade data mm)

Kamlunge 2,5 Borrhål KKM01–04, KKM11–14. 

Gideå 3,6 Borrhål KGI01–08, KGI10–11, KGI13.

Svartboberget 2,4 Data finns inte i Sicada. Observationsviktat medelvärde redovisas som 
är baserat på tabell 5.3.d i / Carlsson et al. 1983/. 

Forsmark 0,7 Borrhål KKFM01A, -01D, -02A, -04A, -05A, -06A, -06C, -07A, -08A, 
-08C, -09A, -09B.

Finnsjön 6,8 Borrhål KFI01–KFI07. Data finns inte i Sicada. Approximativt värde  
redovisas som är baserat på grafiskt redovisade sprickkarteringar 
inhämtade från rapporter / Scherman et al. 1978, Olkiewicz et al. 1979/.

Fjällveden 1,6 Data finns inte i Sicada. Observationsviktat medelvärde redovisas som 
är baserat på tabell 5.3.a i / Carlsson et al. 1983/.

Äspö 3,4 Borrhål KKAS02–KKAS08.

Laxemar 3,1 Borrhål KLX02-05, KLX07A, -08, -10, -11A, -12A,  
-13A, -15A, -17A, -18A, -19A, -21B.

Klipperås 4,1 Borrhål KKL02, KKL06, KKL09.

Sternö 0,8 Borrhål KKA01–KKA04. Data finns inte i Sicada. Approximativt värde 
redovisas som är baserat på grafiskt redovisade sprickkarteringar 
inhämtade från rapporter / Scherman et al. 1978, Olkiewicz et al. 1979/.

*) För karterade sektioner markerade som ”krosszon” eller ”kärnförlust” har antagits en sprickfrekvens av 50 sprickor/m.  
**) Borrkärnekarteringar från Finnsjön, Sternö, Fjällveden och Svartboberget finns endast på papper och är inte  
överförda i digital form till Sicada, se kommentarskolumn.
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Figur 2-4. Layoutbestämmande element i Forsmark i termer av a) lokala större deformationszoner, 
b) den tektoniska linsens avgränsning / SKB 2008/, c) kärnkraftverket. Layout, linskontur och zoners 
geometrier avser förvarsdjup enligt / SKB 2009a/. De flankerande regionala zonerna, Singözonen 
och Eckarfjärdenzonen, är inte layoutbestämmande men har inkluderats som geologiska referenser. 
Notera att vissa zoners längder har av presentationsskäl förkortats i förhållande till tolkad längd. 

Figur 2-5. Layoutbestämmande deformationszoner i Laxemar. Layout och samtliga zoners geometrier avser 
förvarsdjup enligt / SKB 2009c/. Mederhultszonen är indikerad som regional geologisk referens. Notera att 
vissa zoners längder har av presentationsskäl förkortats i förhållande till tolkad längd.
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Figur 2-6. Deformationszoner i Fjällveden. Baserat på / Ahlbom et al. 1991b/. Zonernas lägen avser läget 
på markytan.

Figur 2-7. Deformationszoner i Gideå. Baserat på / Ahlbom et al. 1991a/. Zonernas lägen avser läget 
på markytan.
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2.3 Slutsatser
Definierade bergdomäner i Forsmark domineras av granit till granodiorit och uppvisar en god värme
ledningsförmåga med låg varians. Bergarterna i Kamlunge, Fjällveden, Gideå och Laxemar som 
huvudsakligen är av bandad/folierad gnejsig typ uppvisar motsvarande goda ledningsförmåga som 
Forsmark eller högre, men en högre varians som tillskrivs deras sedimentära ursprung. Bergarterna 
i	Äspö,	Laxemar	och	Klipperås	(granodiorit	till	kvartsmonzodiorit)	uppvisar	klart	lägre	lednings-
förmåga än Forsmark, med något lägre varianser. 

Jämförelsen av frekvensen av öppna sprickor visar att Forsmark har en särställning med en betydligt 
lägre frekvens än alla referensområden förutom Sternö. Inga uppenbara korrelationer kan observeras 
mellan frekvensen öppna sprickor och dominerande bergart.

Layoutstyrande element i Forsmark delar upp den tänkta förvarsvolymen i två huvudsakliga delar, medan 
motsvarande volym i Laxemar delas upp i tre delar. Även om ingen uppdelning med motsvarande 
metodik gjorts för referensområden är det knappast troligt att det finns någon plats där inte deponerings
området i någon grad behöver delas upp med hänsyn till deformationszoner av längd större än 3 km. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bergets sammansättning och frekvensen av strukturer i Forsmark 
är fördelaktiga för inplacering och utformning av ett förvar. En hög grad av litologisk homogenitet 
tillsammans med en geologi som är styrd av strukturella element ger i Forsmark en god grund för 
prognoser	av	geometri	(på	bergartskroppar),	egenskaper	och	övriga	förhållanden.	Även	om	vissa	
referensområden uppvisar en värmeledningsförmåga som är likvärdig med den i Forsmark, uppvisar 
dessa dock en högre grad av variabilitet. Ingen annan plats bedöms därför vara uppenbart bättre än 
Forsmark ur studerade aspekter som rör bergets sammansättning och strukturer.
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3 Framtida klimatutveckling

Klimatet kan påverka bergets egenskaper och funktion på förvarsdjup, men kan också påverka barriä
rernas funktion / SKB 2010a/. En inlandsis ovanför förvaret påverkar bland annat grundvattnets tryck, 
tryckgradienten	(som	driver	grundvattenflödet)	och	den	kemiska	sammansättningen	på	det	vatten	
som tillförs berget. Framtida istider kan därför ha stor inverkan på utvecklingen av grundvattnets 
sammansättning,	vilket	i	sin	tur	kan	påverka	barriärfunktionerna	hos	buffert	och	kapsel	(se	kapitel	6	
i	/	SKB	2010b/).	En	annan	viktig	frågeställning	är	om	det	finns	risk	för	frysning	på	förvarsdjup	under	
perioder av extrem permafrost, eftersom även detta kan påverka barriärfunktionen för återfyllning, 
buffert och kapsel.

3.1 Jämförelse av områden
3.1.1 Grundläggande antaganden och referensdata

Möjliga effekter av tänkbara framtida klimatförändringar analyseras här, liksom i säkerhetsanalysen 
SR-Site	/	SKB	2011a/,	med	utgångspunkt	från	permafrostperioder	(tidsperioder	och	djup),	glaciala	
perioder	(maximal	istjocklek/	hydrostatiskt	tryck	och	mängden	smältvatten	i	botten	på	isen)	och	
täckning	av	hav	(som	påverkar	grundvattnets	salthalt).	Givet	att	platsspecifika	klimatdata	i	huvudsak	
saknas för äldre referensområden är diskussionen av projicerade framtida förhållanden på dessa 
platser i första hand kvalitativ. 

I SRSite genomfördes analysen av klimateffekter i Forsmark med utgångspunkt från en framtida 
referens utveckling baserad på en antagen upprepning av förhållanden rekonstruerade för den senaste 
glaciationscykeln	(Weichsel	och	Holocen)	/	SKB	2010a/.	Referensutvecklingen	utgör	ett	exempel	
på en tänkbar framtida klimatutveckling där alla relevanta klimatkopplade processer samverkar 
och utvecklas på ett realistiskt sätt. Denna referensutveckling kompletteras i SRSite med andra 
tänkbara scenarier med potentiellt större inverkan på förvarets säkerhet / SKB 2010a./ För den 
aktuella jämförelsen av Forsmark med referensområden är det dock tillräckligt att använda sig av 
referensutvecklingen. Det ska i detta sammanhang nämnas att SRSite i olika beräkningsfall även 
behandlar	effekter	av	global	uppvärmning	(varmare	och	våtare	klimat)	/	SKB	2010b/.	Ett	grund-
läggande antagande i jämförelsen är att noterade relativa skillnader i dagens klimat mellan Forsmark 
och referensområden i huvudsak kommer att bestå även under en framtida glaciationscykel. Detta 
grundar	sig	på	att	de	huvudsakliga	skillnaderna	i	klimat	beror	på	skillnader	i	latitud	(se	figur	3-1)	
och	altitud	(uttryckt	som	medelhöjd	över	havet),	se	tabell	3-1.

Tabell 3-1. Topografiska och meteorologiska data från Forsmark och referensområdena. 
Klimatdata för perioden 1961–1990 är hämtade från / SMHI 2001/. Data är redovisade geografiskt 
från norr till söder, se figur 3-1.

Område Altitud (medelhöjd  
över havet) (m)

Årsmedeltemperatur (°C)  
[skillnad mot Forsmark, °C]

Årsnederbörd (mm/år)  
[skillnad mot Forsmark, 
mm/år]

Kamlunge 135 +0,5 (Orrbyn) [–4,5] 530 (Morjärv) [–46]

Gideå c. 100 +1,8 (Hemling) [–3,8] 708 (Torrböle) [+132]

Svartboberget c. 260 +3,7 (Edsbyn) [–1,3] 585 (Edsbyn) [+9]

Forsmark 2 **) +5,0 (Risinge) 576 (Östhammar)

Finnsjön 25 +5,0 (Films kyrkby) [±0] 606 (Vattholma) [+30]

Fjällveden c.50 +5,8 (Valla) [+0,8] 521 (Vrena) [–55]

Laxemar (och Äspö) *) 24 **) +6,4 (Oskarshamn) [+1,4] 553 (Oskarshamn) [–23]

Klipperås c. 195 +6,3 (Drageryd) [+1,3] 545 (Orrefors) [–31)

Sternö c. 25 +7,3 (Karlshamn) [+2,3] 556 (Karlshamn) [–20]

*) Även om Äspö har en lägre medelaltitud än Laxemar, jämställs de två områdena i detta sammanhang.
**) Regionalt modellområde. Inkluderar även resultat från mätningar av vattendjup (batymetri) i Östersjön. Därmed är 
inte altituden för Forsmark respektive Laxemar helt jämförbar med övriga områden där vattenområden inte ingår. 
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Figur 3-1. Referensområdenas geografiska lägen. Områden ovanför högsta kustlinjen är markerade med 
ljusblå färg.
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3.1.2 Nuvarande klimatbestämmande faktorer

Temperatur och årsnederbörd
En tydlig latitudberoende gradient i temperatur är noterbar med den högsta årsmedeltemperaturen 
i	söder	(Sternö)	och	den	lägsta	i	norr	(Kamlunge),	se	tabell	3-1	och	figur	3-1.	Avståndet	till	kusten	
är inte helt avgörande för årsnederbörden utan noterade skillnader kan delvis tillskrivas lokala 
topografiska förutsättningar.

Högsta kustlinjens betydelse för grundvattenkemin
Med undantag för Klipperås och Svartboberget är referensområdena belägna under den högsta 
kustlinjen, se figur 31. Områden under högsta kustlinjen har varit täckta av havet efter den senaste 
deglaciationen, och kännetecknas därmed av högre salthalter i mark och grundvatten än områden 
belägna över den högsta kustlinjen. Som nämns i kapitel 7 ger avståndet från nuvarande kustlinje, och 
den nuvarande utpräglade inströmningskaraktären, en mer färsk karaktär hos grundvatten provtagna i 
t ex Kamlunge, Gideå, Fjällveden och Svartboberget. En alltför låg salthalt kan ge förutsättningar för 
erosion	av	bentonitbufferten	(se	kapitel	6	i	/	SKB	2010b/.	För	områden	belägna	ovan	högsta	kustlinjen	
förstärks	detta	förhållande	ytterligare	(Klipperås	och	Svartboberget).

3.1.3 Generell framtida klimatutveckling

Olika tänkbara framtida klimatutvecklingar har analyserats i SRSite, inklusive referensutvecklingen 
/	SKB	2010a/.	Den	rekonstruerade	växlingen	i	Forsmark	mellan	perioder	med	tempererat	(varmt)	
klimat,	perioder	med	glaciala	förhållanden	(inlandsis)	och	perioder	med	periglaciala	förhållanden	
(kalla	torra	perioder	med	permafrost,	men	utan	inlandsis)	som	bygger	upp	referensutvecklingen	
redovisas i figur 32. Den modellerade utbredningen och tjockleken på inlandsisen under denna gla
ciationscykel redovisas för ett antal diskreta tidpunkter i figur 33. För de aktuella referensområdena 
kan det översiktligt antas att isens utbredning, tjocklek och tidsrymden för de glaciala perioderna i 
stort	följer	samma	mönster	på	en	viss	latitud.	På	samma	sätt	antas	permafrostsituationen	(tidsrymd	
och	djupgående)	vara	likartad	på	platser	med	likartad	årsmedeltemperatur	i	luften.	

Figur 3-2. Beskrivning av klimatets utveckling i SRSites referensutveckling för Forsmark. Från / SKB 2010a/. 
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Platsernas	altitud	(i	princip	indelade	i	kustnära	områden	och	inlandsområden)	förväntas	även	påverka	
temperaturen	vid	inlandsisens	botten	(vid	markytan).	Platser	i	inlandet	har	en	större	sannolikhet	att	
utsättas för längre perioder med kallbottnade förhållanden2, medan kustnära platser är mer benägna 
att utsättas för längre perioder med varmbottnade förhållanden3, och därmed en smältande basal is4, 
se / SKB 2010a/. Den senare situationen innebär en möjlighet för grundvattenbildning och generellt 
mer våta förhållanden, medan den förra situationen i princip utesluter grundvattenbildning under isen. 
Samtidigt innebär de kallbottnade förhållandena att berget helt eller delvis isoleras från den hydrauliska 
drivkraft	(och	hydrostatiska	last)	som	isen	utgör	/	Vidstrand	et	al.	2010/	och	under	dessa	perioder	
reduceras även grundvattenflödet i berget.

Exempel på årsmedeltemperaturer i luften för ett kallt periglacialt klimat5 har simulerats med klimat
modeller / Kjellström et al. 2009/. Resultaten för referensutvecklingen visar att klimatet i Forsmark under 
den simulerade perioden är 12,5 grader kallare än i dag och att nederbörden samtidigt minskar med mer 
än 30 %. Ett sådant klimat är gynnsamt för permafrosttillväxt / SKB 2010a/. Klimatsimuleringarna visar 
också att de referensområden som inte täcks av inlandsis har ett klimat som är gynnsamt för tillväxt av 
permafrost,	dvs	alla	platser	(Forsmark,	Laxemar	och	övriga	referensområden)	har	förutsättningar	för	
permafrost i referensutvecklingen, om än i olika omfattning. 

2 Den	basala	isen	är	frusen	(istemperaturen	är	under	smältpunkten	vid	aktuellt	tryck	och	inget	fritt	vatten	förekommer).

3 Den	basala	isen	är	smältande	(istemperaturen	är	vid	smältpunkten	för	aktuellt	tryck	och	fritt	vatten	förekommer).

4 Isen i inlandsisens nedersta del, vilken är i kontakt med markytan.

5 Term som används för att beskriva landformer och processer som förekommer utanför och omkring regioner med 
glaciäris	(inlandsis).	I	detta	sammanhang	motsvarar	en	periglacial	klimatdomän	ett	periglacialt	område	med	närvaro	
av permafrost, se även / SKB 2010b/.

Figur 3-3. Simulerad isutbredning och istjocklek för SRSites referensutveckling, dvs upprepning av 
nedisningscykeln under Weicshel. Tidpunkter angivna relativt nutid. Från / SKB 2010a/. 
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I referensutvecklingen sker den första tillväxten av permafrost vid förvarsplatsen i Forsmark ca 8 000 
år efter att förvarets driftfas avslutats / SKB 2010a/. Motsvarande tidpunkt för Laxemar är efter ca 8 300 
år,	se	tabell	3-1	och	figur	3-3.	Baserat	på	dagens	skillnader	i	årsmedeltemperatur	(tabell	3-1),	och	för	
vissa platser baserat på simulerade årsmedeltemperaturer för kallare periglaciala klimat / Kjellström 
et al. 2009/, uppskattas tidpunkten för den första permafrosten vara ungefär densamma i Finnsjön, 
Fjällveden och Klipperås, medan permafrosttillväxten kommer senare i Sternö. Permafrosttillväxt vid 
de nordliga platserna börjar betydligt tidigare, i successionen Kamlunge, Gideå och Svartboberget. 

Permafrostens djupgående förväntas bli störst på de nordligaste platserna, med successivt avtagande 
i maximalt permafrostdjup mot söder. Detta kan exemplifieras med Forsmark och Laxemar vilka 
har maximala permafrostdjup på 260 m respektive 160 m i referensutvecklingen, / SKB 2010a/. För 
de referensområden som i dag har lägre årsmedeltemperatur än i Forsmark, dvs Kamlunge, Gideå 
och Svartboberget, uppskattas det maximala permafrostdjupet i referensutvecklingen bli större än i 
Forsmark.	För	de	referensområden	där	årsmedeltemperaturen	i	dag	är	högre	än	i	Forsmark	(Sternö,	
Finnsjön,	Fjällveden,	Klipperås)	uppskattas	det	maximala	permafrostdjupet	för		referensutvecklingen	
bli ungefär detsamma som för Forsmark, med undantag för Sternö där det maximala djupet uppskattas 
bli ca 100 m grundare än i Forsmark på grund av det sydligare läget. I detta sammanhang är det viktigt 
att notera att osäkerhetsintervallet för dessa beräknade permafrostdjup är betydande, framför allt pga 
den stora osäkerheten i den temperaturkurva som används vid permafrostsimuleringarna kopplade till 
referensutvecklingen. Den maximala osäkerheten, om man pessimistiskt sätter alla parametrar i det läge 
som gynnar permafrosttillväxt, är nästan ±200 m / SKB 2010a/. På grund av att den största osäkerheten 
är kopplad till lufttemperaturen / Hartikainen et al. 2010/, kan denna maximala osäkerhet grovt betraktas 
som giltig även för referensområdena. Specifikt för Forsmark visar utförda beräkningar / SKB 2010a, b/ 
att inte ens under de mest gynnsamma klimatförhållandena för permafrost, och med de mest pessimis
tiska antaganden om osäkerheter i de parametrar som påverkar permafrost tillväxt, kan frysning ske på 
förvarsdjup i Forsmark. Resultaten visar vidare att det i Forsmark existerar en mycket stor marginal till 
frysning	av	bentonitbufferten,	vars	temperaturkriterium	för	frysning	är	satt	till	–4	C°	i	SR-Site.	Analyser	
visar dessutom att bufferten i deponeringshål klarar att frysa och tina och sedan återfå sina egenskaper. 
Motsvarande förhållande gäller för återfyllnaden i deponeringstunnlar. Återfyllnadsmaterial i tillfarterna, 
på högre nivåer, fryser däremot vid upprepade tillfällen i referensutvecklingen / SKB 2011a/. 

Tabell 32 redovisar ett försök till kvalitativ och relativ jämförelse av de väsentligaste klimatrelaterade 
aspekterna för referensområden i relation till motsvarande förhållanden i Forsmark.

Tabell 3-2. Kvalitativ och relativ jämförelse av projicerade klimatrelaterade förhållanden för 
referensområden med förhållanden för Forsmark enligt SR-Sites referensutveckling. 

Periglacial period med permafrost Glacial period med inlandsis Platsen täckt av hav

Permafrost-djup Maximal istjocklek/ 
hydro-statiskt tryck

Period med havstäckta  
förhållanden

Kamlunge Djupare Tjockare/högre Kortare

Gideå Djupare Tjockare/högre Kortare

Svartboberget Djupare Tjockare/högre Kortare

Finnsjön Ungefär samma Ungefär samma Ungefär samma

Fjällveden Ungefär samma Tunnare/lägre Kortare

Laxemar och Äspö Ytligare Tunnare/lägre Kortare

Klipperås Ungefär samma Tunnare/lägre Kortare

Sternö Ytligare Tunnare/lägre Längre
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3.2 Slutsatser
Forsmarks kustnära läge resulterar enligt SRSites referensutveckling klimatmässigt i två långa perioder 
med täckande hav efter perioder med nedisning. En plats belägen längre norrut än Forsmark innebär 
generellt sett tjockare landis, längre perioder med permafrost och en djupare penetration av permafrost. 
Omvänt kännetecknas en sydligare plats generellt sett av kortare permafrostperioder och ytligare pene
tration	av	permafrost.	Dessutom	täcks	referensområden	söder	om	Forsmark	(Laxemar	och	Klipperås	
undantagna)	av	hav	under	längre	perioder	än	Forsmark.	Inlandsisens	tjocklek	har	generellt	sett	en	
begränsad betydelse för en jämförelse mellan olika platser då skillnader i hydrostatiskt tryck på grund 
av skillnader i istjocklek är av marginell betydelse i förhållande till de högsta tryck och isostatisk last 
som en kapsel kan motstå. Dock innebär en extremt nordlig placering att säkerhetsmarginalen redu
ceras. Bedömningen är också att den variation i klimat och strandlinjeförskjutning som är associerad 
med fallet med global uppvärmning inte heller förordar en annan förvarslokalisering än Forsmark.

Analysen i SRSite visar att buffert och återfyllnad på förvarsdjup i Forsmark inte kommer att frysa 
/ SKB 2010a, b/, och att återfyllanden på högre nivåer i förvaret reversibelt kommer att återfå sina 
egenskaper efter den frysning som sker i referensutvecklingen. 

En samlad bedömning av effekter av permafrost och av isens tjocklek, havstäckning och global 
uppvärmning, är att det inte finns någon anledning att utifrån klimatrelaterade lokaliseringsfaktorer 
förorda en annan förvarslokalisering än Forsmark.
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4 Bergmekaniska förhållanden

Stabiliteten	hos	bergutrymmen	avgörs	generellt	av	belastningarna	(bergspänningarna),	bergets	håll
fasthets och deformationsegenskaper samt geometrin på de utrymmen som tillskapas. Stabilitets
förhållandena kan påverka bygge och drift av slutförvaret, men även långsiktig säkerhet. För den 
långsiktiga säkerheten är det främst två aspekter som måste beaktas. Den ena är möjlig instabilitet 
hos berget närmast deponeringshål och deponeringstunnlar till följd av lokal överbelastning. Den 
andra är rörelser i sprickor eller sprickzoner i samband med möjliga framtida jordskalv. Detta kapitel 
behandlar stabilitetsfrågor kopplade till lokala förhållanden kring deponeringsutrymmen. Jordskalv 
och deras konsekvenser diskuteras i nästföljande kapitel.

Figur 41 visar två principiella ytterlighetsfall av instabilitet i en tunnel. Den vänstra bilden illustrerar vad 
som brukar benämnas strukturkontrollerad instabilitet, där block faller eller glider ut i tunneln. Blocken 
formas av existerande sprickor i berget i samspel med geometrin på tunneltvärsnittet. Tunneln ger också 
blocken	nödvändiga	frihetsgrader	att	röra	sig	där	den	drivande	kraften	är	gravitationen	(genom	blockens	
egentyngd).	Denna	typ	av	instabilitet	förekommer	i	många	former	och	dominerar	i	berg	med	en	hög	
frekvens av öppna sprickor och/eller sprickor med lågt friktionsmotstånd. Låga belastningar tenderar att 
främja strukturkontrollerad instabilitet, eftersom låsningseffekter och valvbildning då försvagas eller helt 
uteblir. Så länge omfattningen är begränsad kan strukturkontrollerad instabilitet i regel förhindras med 
konventionell bergförstärkning. I svårare fall kan instabiliteten bli progressiv och leda till ras.

Den högra bilden i figur 41 illustrerar ett annat belastningsförhållande med höga bergspänningar. I tun
nelns närhet omfördelas spänningsfältet och belastningarna runt tunnelperiferin blir ojämnt fördelade. 
Om belastningarna i särskilt utsatta avsnitt blir så höga att bergets hållfasthet överskrids sker brott i 
intakt	berg	genom	spjälkning	(eng	spalling).	Sprickfattigt	berg	främjar	denna	form	av	sönderbrytning,	
men den kan dominera även i berg som innehåller sprickor, därför att höga belastningar kan ge inspän
ningseffekter som motverkar rörelser i sprickorna. 

Blandformer av de två exempel som illustreras i figur 41 är vanliga, men som principfall är exem
plen användbara som utgångspunkter för en jämförelse av situationen i Forsmark med bakgrundsdata 
från andra platser.

Figur 4-1. Två grundformer av instabilitet i en tunnel. Vänstra bilden: Block eller kilar faller ut i tunneln 
av egentyngd. Högra bilden: Höga spänningar ger överbelastning och spjälkning av berget i särskilt utsatta 
avsnitt av tunnelperiferin. Övergångsformer mellan de två formerna av instabilitet är vanliga (bearbetad 
efter / Martin et al. 2001/). 
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4.1 Jämförelse av områden
4.1.1 Strukturkontrollerad instabilitet

När det gäller potentialen för strukturkontrollerade stabilitetsproblem, jfr vänstra bilden i figur 41, och 
åtgärdsbehov för att hantera dessa uppvisar Forsmark gynnsamma förhållanden. Bergförhållandena 
varierar en del inom den berörda bergvolymen / SKB 2008/, men berget har genomsnittligt sett en ur 
byggsynpunkt mycket god kvalité. Detta framgår exempelvis tydligt av resultaten från den bergklassi
ficering som gjorts med vedertagna empiriska metoder och bedömningar av förstärkningsbehov / SKB 
2009a/. Den viktigaste bidragande orsaken är låg sprickfrekvens, särskilt på förvarsdjup. 

Underlag	från	referensområden	för	jämförelser	med	Forsmark	finns	för	sprickfrekvens	(se	avsnitt	2.2.3),	
men är mycket begränsat för väsentliga mekaniska parametrar såsom hållfasthets och deformationsegen
skaper hos intakt berg och sprickor / SKB 2010c/, se även avsnitt 4.1.3. Enda undantagen är Laxemar 
och Äspö, där dataunderlaget är omfattande och i fallet Äspö även inkluderar erfarenheter från bygge 
och drift på relevanta djup. Det finns också en omfattande generell erfarenhetsbank mot vilken Forsmark 
kan	jämföras.	Utan	att	gå	in	på	enskilda	jämförelseobjekt	kan	slutsatsen	dras	att	Forsmark	även	i	relativa	
termer är en gynnsam plats med avseende på strukturkontrollerad stabilitet. Bergförhållandena är inte 
unika – det finns liknande erfarenheter från jämförbara platser – men det är svårt att peka på något fall 
där lika bra bergegenskaper dokumenterats över så stora volymer som i Forsmark.

4.1.2 Överbelastning och spjälkning

De belastningsförhållanden och bergegenskaper som kännetecknar Forsmark innebär att överbelast
ning med åtföljande spjälkning är den form av instabilitet som i första hand behöver beaktas. Både 
potentialen för spjälkning och möjliga konsekvenser har analyserats ingående som en del av den 
platsanpassade projekteringen av slutförvarsanläggningen. För ett deponeringshål kan ett visst mått 
av spjälkning innan deponering tillåtas, men blir omfattningen större kan hålet inte användas. En 
fullständig redovisning av analyser och slutsatser avseende spjälkning innan deponering ges i / SKB 
2009a/.

De avgörande faktorerna är geometriska förhållanden, spänningstillståndet och bergets hållfasthet. 
Fullskaleexperiment vid Äspölaboratoriet / Andersson 2007, Andersson et al. 2009/ och erfarenheter 
från bergbyggande har visat att den belastning, uttryckt som spänning tangentiellt öppningens peri
feri	(σmax),	som	krävs	för	att	spjälkning	ska	kunna	uppstå	är	proportionell	mot	bergartens	enaxiella	
tryckhållfasthet	(σc)	som	bestäms	vid	enaxiella	kompressionstester	av	borrkärnor	i	laboratorium.	En	
uppfattning om potentialen för överbelastning och spjälkning kan alltså fås med ledning av kunskap 
om spänningstillståndet och bergets tryckhållfasthet. Även omfattningen kan bedömas utifrån dessa 
parametrar. 

Diagrammet i figur 42 visar en sammanställning av internationella erfarenheter av spjälkning, baserad 
på data om belastning och hållfasthet från tunnel och gruvobjekt i olika bergartstyper och spännings
förhållanden / Hoek 2010/. Resultaten från beräkningar för förvarsnivån i Forsmark har också markerats 
i	diagrammet	(röda	symboler).	Av	figuren	framgår	att	spjälkning	erfarenhetsmässigt	kan	initieras	vid	
ett	förhållande	mellan	den	maximala	tangentialspänningen	på	öppningens	periferi	(σmax)	och	bergets	
enaxiella	tryckhållfasthet	(σc)	på	som	lägst	ca	0,45.	Vid	lägre	belastningar	uppträder	berget	elastiskt	
och förblir intakt. Detta överensstämmer väl med resultat från storskaliga försök vid Äspölaboratoriet 
/ Andersson 2007/ och även med erfarenheter från svenska gruvor. Med ökande kvot mellan belastning 
och tryckhållfasthet ökar sannolikheten för spjälkning i allt större omfattning, med åtföljande behov av 
bergförstärkning för att upprätthålla en stabil öppning.

Tabell 41 redovisar de beräkningsfall från Forsmark som motsvaras av de röda markeringarna i 
figur 42. De antagna värdena på hållfasthet och in situ spänningar förklaras i avsnitten 4.1.3 och 
4.1.4. Hur analysen genomförts redovisas i / SKB 2009a/.
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Tabell 4-1. Data för bedömning av spjälkningspotential i tunnel respektive schakt/deponeringshål 
på förvarsnivå i Forsmark (jfr röda symboler i figur 4-2).

Beräkningsfall Spjälkningspotential

σmax 

(MPa)
σc 
(MPa)

σmax / σc 
(jfr 
figur 4-2)

1) Tunnel parallell med största horisontalspänningen. 56 230 0,24

2) Tunnel vinkelrät mot största horisontalspänningen. 110 230 0,48

3) Vertikalt schakt eller deponeringshål. 100 230 0,43

De övergripande slutsatserna av analysen är att:

•	 Spjälkning	i	en	tunnel	på	förvarsdjup	kan	inte	uteslutas	om	tunneln	har	en	ogynnsam	riktning	
(nära	vinkelrätt)	i	förhållande	till	största	horisontalspänningen.	Risken	elimineras	om	tunneln	
orienteras parallellt med största horisontalspänningen.

•	 För	schakt	och	deponeringshål	kan	spjälkning	inte	uteslutas.	

Dessa slutsatser har stor betydelse för utformningen av slutförvarsanläggningen i Forsmark. Mera 
ingående analyser har gjorts för att bland annat värdera känsligheten för variationer i belastningar 
och hållfasthetsegenskaper samt de kombinerade geometriska effekterna av deponeringstunnel och 
deponeringshål / SKB 2009a/. Resultaten ändrar inte de övergripande slutsatserna ovan, men ger 
underlag för mera nyanserade prognoser. Kort kan sägas att med en anpassad förvarsutformning kan 
spjälkning i deponeringsutrymmen i samband med utbrytning sannolikt undvikas, men det kan ändå 
inte helt uteslutas att spjälkning inträffar i en omfattning som innebär att ett antal planerade depone
ringshål inte kan användas / SKB 2009a/. Motsvarande analyser har gjorts för Laxemar. Resultaten 
indikerar där en väsentligt lägre potential för spjälkning än för Forsmark, men möjligheten kan ändå 
inte helt uteslutas / SKB 2009c/. 

Figur 4-2. Spjälkningspotential och generaliserade erfarenheter av spjälkning, som funktion av förhållandet 
mellan maximal tillåten tangentialspänning på öppningens periferi (σmax) och bergartens enaxiella 
tryck hållfasthet (σc). Gula symboler avser data från litteraturen. Röda symboler är beräkningsresultat för 
förvars nivån i Forsmark enligt tabell 41(modifierad efter figur 51 i / Andersson et al. 2009/).
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Utöver	de	belastningar	kring	deponeringsutrymmen	som	vid	utbrytning	induceras	av	det	naturliga	
spänningsfältet tillkommer termiskt inducerade spänningar när berget efter deponering successivt 
värms upp. Analyser som inkluderar dessa lasttillskott visar att, oberoende av om spjälkning uppstår 
redan vid utbrytning eller inte, så kommer den kombinerade effekten av spänningar inducerade av 
utbrytning och termisk last att vara så stor att spjälkning måste förväntas ske / Hökmark et al. 2010/.

För referensområdena har inga liknande stabilitetsanalyser gjorts. Jämförelser måste därför baseras 
på det begränsade underlag som finns för styrande parametrar dvs hållfastheter och bergspänningar. 
Dessa parametrar diskuteras i de efterföljande avsnitten.

4.1.3 Hållfasthet

Hållfasthetsbestämningar har gjorts på ett stort antal kärnprover från Forsmark. För de två bergdomä
ner	som	dominerar	på	förvarsnivå	har	medelvärdena	för	den	enaxiella	tryckhållfastheten	(σc)	bestämts	
till ca 230 MPa respektive 370 MPa / SKB 2008/. Analysen av spjälkningspotential enligt tabell 41 
avser det lägre värdet. Spjälkningspotentialen minskar med ökande hållfasthet. Sammanställningar för 
referensområden redovisar följande medelvärden för den enaxiella tryckhållfastheten:

Gideå: Ådergnejs 128 MPa, granit 201 MPa / Ahlbom et al. 1991a/

Finnsjön: Granodiorit 240 MPa / Ahlbom et al. 1992d/

Sternö: Gnejs 169 MPa / Ahlbom et al. 1992a/

Spridningen i medelvärden kan synas stor, både för Forsmark och för referensområdena, men speglar 
bara det faktum att tryckhållfastheten varierar starkt, lokalt för en bergart och mellan olika bergarter. 
Sett i relation till generell bakgrundskunskap framstår varken data från Forsmark eller de fåtaliga 
värdena från referensområdena som avvikande. Hållfasthetsvärdena för Forsmark kan enklast 
beskrivas som ”normala till höga” i relation till vad som kan förväntas för aktuella bergarter. Några 
övriga nackdelar med Forsmark, med avseende på bergets hållfasthetsegenskaper och i relation till 
andra platser, går inte att identifiera.

4.1.4 Bergspänningar

Under	platsundersökningen	har	omfattande	insatser	gjorts	för	att	bestämma	bergspänningarna	i	Forsmark	
(se	kapitel	6	i	/	Glamheden	et	al.	2007/).	Data	har	hämtats	från	såväl	mätningar	som	indirekta	observa
tioner i borrhål och på borrkärnor. Mätningarna har gjorts ner till som mest ca 900 meters djup, med 
överborrning och olika hydrauliska metoder. Metoderna har svagheter och begränsningar som påverkar 
tillförlitligheten i resultaten, men sammantaget finns ändå ett omfattande dataunderlag. Som komplement 
till mätningarna har indikationer på överbelastning i samband med borrning studerats. Det gäller uppskiv
ning	av	borrkärnor	(s	k	core disking)	och	observationer	av	spjälkningstendenser	i	borrhålsväggarna	(s	k	
borehole breakouts)	från	loggning	av	borrhål	med	akustiska	metoder.	Förekomst,	alternativt	avsaknad,	av	
dessa fenomen kan tillsammans med hållfasthetsdata användas för att gränssätta bergspänningarna. 

En samlad analys och tolkning av alla mätdata och andra observationer i Forsmark har redovisats 
av / Martin 2007/ och sammanfattas i figur 43. De röda och svarta linjerna i diagrammen motsvarar 
de	bästa	tolkningar	som	kunnat	göras	av	största	horisontalspänningen	(σH, vänstra diagrammet, röd 
linje),	minsta	horisontalspänningen	(σh,	högra	diagrammet,	röd	linje)	och	vertikalspänningen	(σv, 
svart	linje)	som	funktion	av	djup.	För	horisontalspänningarna	indikeras	även	ett	osäkerhetsintervall.	
Dessa tolkningar, inklusive osäkerheter, har utgjort ingångsdata till de ovan refererade analyserna av 
spjälkningspotential.

Viktiga resultat som kan utläsas ur figur 43 är följande:

•	 Tolkade	spänningsmagnituder	på	förvarsdjup	är	σH	=	41	MPa,	σh	=	23	MPa	och	σv = 13 MPa.

•	 Horisontalspänningarna	ökar	med	djupet,	men	inte	i	jämn	takt.	Ökningstakten	är	olika	inom	olika	
djupintervall, och kan kopplas till identifierade sprickdomäner.

•	 Spridningen	i	mätdata	för	spänningsmagnituder	är	betydande	(osäkerheterna	i	den	samlade	
tolkningen är dock mindre än vad de enskilda mätpunkterna indikerar, eftersom skillnader i 
tillförlitlighet	mellan	olika	mätningar	och	observationer	beaktats).
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•	 De	två	största	huvudspänningarna,	σ1	och	σ2, är praktiskt taget horisontella och kan därför approxime
ras	med	horisontalspänningarna	σH	respektive	σh	(se	poldiagrammen	i	den	högra	delen	av	figur	4-3).	

•	 Största	horisontalspänningen	är	genomgående	orienterad	i	nordväst-sydostlig	riktning	(medelvärde	
145	grader).

Av	referensområdena	(utöver	Laxemar)	är	det	endast	Äspö	som	varit	föremål	för	bergspännings-
mätningar i större omfattning. Data från övriga områden inskränker sig till begränsade mätningar 
i Gideå och Finnsjön / SKB 2010c/. Ett bättre jämförelseunderlag än de fåtaliga mätningarna från 
referensområdena kan fås från databaser som samlar en stor del av resultaten från bergspännings
mätningar i de skandinaviska länderna fram till ungefär 1986 / Stephansson et al. 1991/. Figur 44 
visar data för de största och minsta horisontella spänningskomponenterna, tillsammans med 
tolkningarna för Forsmark enligt figur 43. Bakgrundsdata har hämtats från ovan refererade databas, 
kompletterad med merparten av de mätningar som gjorts i Sverige efter 1986. Det kompletterande 
underlaget	har	tillhandahållits	av	Vattenfall	Power	Consultants	AB	(genom	Dr	Daniel	Ask)	som	är	
den organisation som utfört mätningarna. Redovisade bakgrundsdata inkluderar även resultaten från 
referensområdena och Laxemar. 

Det bör påpekas att redovisade bakgrundsdata ingalunda är felfria. Exempel på felkällor är brister 
hos mätmetoder eller att spänningsfältet där mätningar gjorts kan ha varit påverkat av närliggande 
bergrum, något som är vanligt i t ex gruvor. Men med bortseende från enskilda mätpunkter ger 
bakgrundsdata som helhet en god uppfattning om vad som är normala värden och ungefärliga 
spridningsintervall för horisontalspänningarna i skandinavisk berggrund. 

Figur 4-3. Sammanfattning av data och tolkningar för bergspänningar i Forsmark (modifierad efter 
figur 718 i / SKB 2008/).
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Figur 44 visar endast horisontalspänningarnas belopp. Spänningsfältet i Skandinavien kännetecknas 
också av att:

•	 De	största	spänningarna	är	horisontella	eller	nära	horisontella.	

•	 Den	största	horisontalspänningen	är	orienterad	i	ungefärligen	nordväst-sydostlig	riktning.

•	 Horisontalspänningarna	är	större	än	vertikalspänningen.

•	 Vertikalspänningen	motsvarar	approximativt	belastningen	från	ovanliggande	berg,	och	ökar	alltså	
linjärt med djupet. 

Dessa generella trender gäller med få undantag, som dessutom ofta kan förklaras av antingen osäkra 
mätningar eller påverkan av anomala geologiska förhållanden i lokal skala. 

En jämförelse mellan mätresultaten från Forsmark och bakgrundsdata visar då följande:

•	 Den	största	horisontalspänningen,	σH, i Forsmark har ett klart högre belopp än genomsnittet för 
bakgrundsdata, men faller inom variationsbredden. 

•	 Den	minsta	horisontalspänningen,	σh, i Forsmark är också högre än genomsnittet för bakgrundsdata. 

•	 I	alla	övriga	avseenden	(riktningar,	vertikalspänning	σv)	ansluter	Forsmark	väl	till	generella	trender.

Slutsatsen blir därmed att Forsmark kännetecknas av höga – men inte unikt höga – horisontal spänningar, 
och i övrigt normala spänningsförhållanden. Det är dessa förhållanden som i kombination med tillkom
mande termisk belastning ger förutsättningarna för överbelastning och spjälkning kring deponeringshål, 
med åtföljande behov att anpassa förvarets utformning. 

Figur 4-4. Horisontalspänningar – bakgrundsdata från mätningar i Skandinavien samt tolkade djupberoenden 
för Forsmark enligt figur 43 (heldragen röd linje).
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Med beaktande av de geologiska förhållandena i Forsmark är förekomsten av höga bergspänningar 
på större djup inte förvånande. Inom den tektoniska lins där förvaret planeras ligga kännetecknas 
berggrunden av förhållandevis styva och höghållfasta bergarter, men framför allt av en låg frekvens 
av	öppna	sprickor	(se	tabell	2-2),	som	sammantaget	ger	en	bergmassa	med	hög	styvhet.	Erfarenheter	
från gruvor och berganläggningar på olika håll i världen indikerar att berggrund med låg frekvens 
av öppna sprickor och hög styvhet relativt omgivningen tenderar att ha förhöjda spänningsnivåer. 
Den allmänt accepterade principiella förklaringen är att när ett material med lokalt varierande styvhet 
utsätts för en yttre belastning så kommer lastöverföringen inne i materialet att fördelas så att partier 
med hög styvhet överför högre belastningar än partier med lägre styvhet. Detta stämmer väl in på 
förhållandena	i	Forsmark.	Den	korrelation	som	kunnat	påvisas	mellan	sprickfrekvens	(sprickdomäner)	
och	spänningsnivåer	(se	figur	4-3)	inom	den	undersökta	bergvolymen	stöder	också	förklaringsmodellen.	
Man kan vidare notera att Äspö och Laxemar uppvisar både sprickfrekvenser och spänningsnivåer som är 
mera i paritet med genomsnittsvärden för svenskt urberg än vad som är fallet i Forsmark / Martin 2007/. 
De bergspänningsvärden som finns från Gideå och Finnsjön pekar också på normala spänningsbelopp.

4.2 Slutsatser
De förhöjda bergspänningar som dokumenterats i Forsmark innebär nackdelar i form av särskilda krav 
på anpassning av förvarets utformning för att undvika överbelastning i anslutning till deponerings
tunnlar och deponeringshål. Möjligheten att överbelastning och spjälkning inträffar kan ändå inte 
helt avskrivas. Det står också klart att det finns platser där dessa nackdelar är mindre uttalade eller 
obefintliga, därför att spänningarna är lägre.

Bergspänningarna och deras möjliga konsekvenser måste emellertid värderas som en del av de geo
logiska förutsättningar för slutförvaret som Forsmark totalt sett erbjuder. Det finns stöd för slutsatsen 
att de förhöjda spänningarna är direkt relaterade till utmärkande egenskaper hos berget, såsom goda 
hållfasthets och deformationsegenskaper och framför allt en låg frekvens av öppna sprickor på förvars
djup. Dessa egenskaper ger väsentliga fördelar i flera avseenden, den viktigaste är att det finns få 
sprickor som kan leda vatten, vilken har avgörande betydelse för förutsättningarna att uppnå långsiktig 
säkerhet	(se	kapitel	6	och	8).	Även	byggande	och	drift	underlättas,	exempelvis	genom	begränsade	
behov av bergförstärkning och tätning vid tunneldrivning. 

I en samlad värdering framstår alltså förhållandet med förhöjda bergspänningar som ett ”pris” som 
får betalas för tillgången till berggrund med i övrigt avgörande positiva egenskaper. Eftersom de 
nackdelar som följer av bergspänningarna kan hanteras genom anpassning av förvarets utformning 
och konstruktion, och de osäkerheter som efter dessa åtgärder kvarstår bedöms vara små, är detta 
sammantaget inget som talar till Forsmarks nackdel i förhållande till andra platser. 
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5 Jordskalv

Ett framtida större jordskalv kan eventuellt skada enskilda kapslars integritet och därmed förorsaka 
utsläpp av radionuklider. Risken för ett större framtida skalv är generellt mycket liten, men kan 
inte helt försummas. Genom att anpassa förvarets layout till förekommande deformationszoner och 
sprickor kan effekterna på ett slutförvar reduceras kraftigt, eller elimineras helt. 

Möjliga framtida större jordskalv kopplade till zoner i förvarets närområde är betydelsefulla för 
den långsiktiga säkerheten då dessa kan resultera i sekundära rörelser i andra mindre zoner och 
sprickor. En kapselposition får därför inte skäras av någon sådan zon eller spricka. Layouter som 
tar hänsyn till inducerade effekter av framtida jordskalv har tagits fram för Forsmark och Laxemar, 
se avsnitt 2.3, men saknas för övriga referensområden. Metoder att undvika kapselpositioner med 
ovanstående risk har analyserats av / Munier 2010/. Möjligheterna till reaktivering och försvagning 
av existerande deformationszoner som ett resultat av framtida jordbävningar har analyserats för 
Forsmark av / Lund et al. 2009/, medan effekter på ett slutförvar analyserats av / Fälth et al. 2010/. 

5.1 Jämförelse av områden
Förekommande jordskalv i Sverige är av låg magnitud och är geografiskt ojämnt fördelade, se figur 51. 
Betydligt större skalv, troligen M 8–9, förekom i norra Sverige i samband med inlandsisens avsmältning 
(sen-	eller	postglaciala	förkastningar).	I	samband	med	platsundersökningarna	av	Forsmark	och	
Laxemar	gjorde	SGU	undersökningar	för	att	spåra	eventuella	större	jordskalv	(>M7)	sedan	inlandsisens	
avsmältning i och omkring dessa båda områden. Några sådana spår kunde inte identifieras / Lagerbäck 
et al. 2005, Lagerbäck et al. 2006/. Liknande studier har inte genomförts för övriga referensområden.

Avsaknaden av sådana indikationer innebär inte att större framtida jordskalv i anslutning till de 
undersökta områdena helt kan uteslutas / Lagerbäck och Sundh 2008/. 

5.2 Slutsatser
Förekomsten av jordskalv är låg i regionen kring Forsmark och spår av några större skalv sedan 
inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan har inte identifierats. Större framtida skalv kan emeller tid 
inte uteslutas, särskilt visar händelser från norra Sverige att framtida istider kan ge upphov till sådana. 
Förvaret kommer därför att utformas så att större deformationszoner undviks, liksom kapselpositioner 
med potential för sekundära rörelser i sprickor som kan skada kapslar. 

För Laxemar har liknande analyser gjorts, inklusive anpassning av ett tänkt förvar. Motsvarande 
analys har inte gjorts för övriga referensområden. Möjligen kan förekomsten av större skalv i norra 
Sverige i samband med inlandsisens avsmältning indikera att sannolikheten för framtida större 
jordskalv är större vid en nordlig förläggning än vid en förläggning i södra Sverige.
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Figur 5-1. Epicentra och magnituder kopplade till jordskalv i Skandinavien mellan åren 1375 och 2007, 
modifierad efter / Böðvarsson et al. 2006/. Dataunderlag från nationella observationsnät i Danmark, Estland, 
Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Den aktuella databasen benämns ”Helsingforskatalogen”.
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6 Grundvattenströmning

Rådande hydrogeologiska förhållanden är bestämmande för grundvattenströmningen i förvarsvolymen 
och påverkar förutsättningarna för transport av lösta ämnen till bufferten, och påverkar därmed också 
buffertens och kapselns funktion. I den händelse att en kapsel skadas bestämmer de hydrogeologiska 
förhållandena även hur mycket radioaktiva ämnen som kan frigöras från det använda kärnbränslet 
och därefter spridas vidare med grundvattnet. Det är generellt fördelaktigt med en låg frekvens av 
vattenförande sprickor i ett deponeringsområde och att dessa sprickor har låg vattengenomsläpplig
het. Dessa senare egenskaper leder sammantaget till att grundvattenflödet blir litet. 

Grundvattnets	strömning	(riktning,	storlek	och	variabilitet)	bestäms	av	geometri	(deformationszoner	
och	sprickor),	materialegenskaper	(sprickors	och	deformationszoners	transmissiviteter)	och	variationen	
i grundvattenytans läge och i grundvattentryck som bestämmer den hydrauliska gradienten. De flesta 
referensområdena finns i områden med flack topografi, karakteriserade av inströmning av grundvatten. 
En jämförande diskussion av flödesrelaterade aspekter avgränsas här till beskrivningar av bergmassans 
hydrauliska konduktivitet, dvs egenskaperna hos berget mellan deterministiskt modellerade deforma
tionszoner på förvarsdjup.

Förändringar i framtida klimat kommer att påverka tillgången på vatten och de krafter som driver 
grundvattenströmningen, liksom den kemiska sammansättningen på infiltrerande vatten. Dessa 
aspekter behandlas inte vidare i detta kapitel men orsaker till sådana förändringar berörs översiktligt 
kapitel 3 och effekterna i kapitel 7.

6.1 Jämförelse av områden
6.1.1 Dataunderlag och normering av data
Undersökningsmetoder	och	utvärderingsmetodik	för	bestämning	av	hydrauliska	materialegenskaper	
har utvecklats successivt över tid, och därigenom varierar även kvaliteten i data. Generellt bedöms 
dock data från hydrauliska tester i referensområden, med få undantag, vara användbara för jämförelser. 
Utnyttjade	databaser	för	referensområden	består	av	mätningar	av	hydraulisk	konduktivitet	i	bergmassan	
mellan tolkade deterministiska deformationszoner, där alltså data som representerar tolkade determi
nistiska zoner i borrhålen inte ingår. Vidare har jämförelsen avgränsats till data från djup mellan 400 
och 700 m. Förutom att data då representerar ett relevant förvarsdjup, elimineras med detta förfarande 
effekter av förhöjd och varierande hydraulisk konduktivitet som ofta karaktäriserar det ytnära berget.

Undersökningar	genomförda	under	platsundersökningarna	/	Follin	2008,	Rhén	och	Hartley	2009/,	samt	
i Äspölaboratoriet, t ex / Andersson et al. 2002/, kännetecknas i hög grad av en kvantifiering av enskilda 
konduktiva	sprickors	läge	och	egenskaper	med	hjälp	av	flödesloggar	(Posiva	flödeslogg,	PFL)	understött	
av detaljerad kartering av borrkärnan och borrhålsväggar. Då denna senare typ av detaljerad karakteri
sering saknas för äldre referensområden har jämförelser avgränsats till resultat från injektionstester på 
en ungefärlig mätskala av 20–25 m. För att normera dataunderlaget har data i 2 m eller 3 m skala från 
Finnsjön,	Sternö	och	Äspö	summerats	(regulariserats)	till	motsvarande	20	m	eller	21	m	sektioner.	Data	i	
skala	100	m	från	lågkonduktiva	delar	av	Forsmark	och	Laxemar	har	delats	upp	(deregulariserats)	i	20	m	
sektioner,	med	antagande	om	jämt	fördelad	(uniform)	konduktivitet	i	motsvarande	100	m	sektion,	se	
/ SKB 2010b/. På detta sätt möjliggörs en statistisk bearbetning och jämförelse på en för alla områden 
enhetlig	mätskala	(eng	support)	och	information	i	lågkonduktiva	delar	av	berget	i	Forsmark	och	Laxemar	
inkluderas	fullt	ut.	Det	kan	noteras	att	högupplösande	flödesloggning	(PFL)	har	genomförts	i	merparten	
av borrhålen i Forsmark och Laxemar. Dessa data har dock inte utnyttjats i den aktuella analysen.

En faktor som har betydelse för den statistiska analysen är den nedre mätgränsen för använd mätmetod 
(i	huvudsak	styrd	av	det	minsta	flöde	som	kan	mätas).	Bestämningen	av	denna	mätgräns	innefattar	
dock ett visst mått av subjektiv tolkning och kan därför variera mellan platser, och även mellan borrhål 
på en enskild plats. Betydelsen av den nedre mätgränsen för resultatet diskuteras vidare i avsnitt 6.1.3.

En sammanställning av analyserade data från Forsmark och referensområdena redovisas i tabell 61.
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6.1.2 Metod

Som jämförande instrument används här i huvudsak en grafisk redovisning av fördelningar av hydrau
lisk	konduktivitet	(K)	i	form	av	kumulativa	fördelningsplottar	(sannolikhetsplottar),	kombinerat	med	
tabellerad statistik. Denna typ av plottar har genererats för hydraulisk konduktivitet i 20–25 m skala 
för Forsmark och för referensområdena. Konduktivitetsdata har logaritmerats och analyserats med 
hjälp	av	Excels	dataanalysfunktion	(Histogram)	med	intervallstorlekar	om	0,25	log-enheter	(bas	10).	
Från de producerade fördelningskurvorna för de enskilda platserna kan enkla jämförande mått utläsas, 
t ex medianen = 50 % percentilen, se figur 61. Vidare fås en visuell bild av den relativa spridningen i 
data, inklusive andelen data på den nedre mätgränsen.

6.1.3 Resultat och diskussion

De producerade kumulativa fördelningarna för bergmassan i djupintervallet 400–700 m redovisas 
i ett gemensamt diagram i figur 61. Översiktligt kan tre grupperingar med likartade fördelningar 
identifieras: 

Grupp 1: Forsmark, Fjällveden, Gideå, Kamlunge och Svartboberget,  
Grupp 2: Laxemar, Äspö och Klipperås,  
Grupp 3: Sternö och Finnsjön. 

Fördelningarna för Fjällveden, Gideå och Kamlunge ansluter nära till den för Forsmark. Data 
från dessa tre platser uppvisar en stor stegvis förändring i fördelningen vid ca K=1·10–11 m/s, som 
sammanfaller med den lägre mätgränsen för dessa referensområden. Fördelningarna för Klipperås 
och Laxemar nära nog sammanfaller, och kännetecknas av en relativt stor spridning. Medianen för 
Äspö är något lägre än för Klipperås. Data från Äspö uppvisar en spridning som för låga konduk
tiviteter liknar Grupp 1, men ansluter till data från övriga områden i Grupp 2 för höga percentiler. 
Fördelningarna	för	Finnsjön	och	Sternö	(Grupp	3)	är	förskjutna	mot	högre	värden	men	med	relativt	
begränsad spridning, där medianvärdet för data från Finnsjön är cirka en storleksordning högre än 
för Sternödata. För dessa områden var mätningarna förknippade med en högre mätgräns jämfört 

Tabell 6-1. Data som nyttjas för analys av hydraulisk konduktivitet i bergmassan mellan  
deterministiskt modellerade zoner i djupintervallet 400–700 m.

Område Antal data Längd på mätsektion  
(m)

Angiven mätgräns*) 
K (m/s) 

Kommentar

Forsmark 151 20, 100 100 m: 2,9·10–13  
20 m: 1,2·10–12

Borrhål KKFM01A, -01D, -02A, -04A, 
-05A, -06A, -06C, -07A, -08A, -08C, 
-09A, -09B.

Data från / SKB 2010b/.

Laxemar 172 20, 100 100 m: 4,7·10–12  
20 m: 5·10–12

Borrhål KLX02–05, KLX07A, -08, -10, 
-11A, -12A, -13A, -15A, -17A, -18A, 
-19A, -21B.

Data från / SKB 2010b/.

Fjällveden 56 25 1·10–11 Borrhål KFJ01–KFJ02, KFJ04–KFJ08, 
KFJ09.

Äspö 35 3 (21) 1·10–11 – 5·10–11 **) Borrhål KKAS02–KKAS08.

Gideå 93 25 1·10–11 Borrhål KGI01–08, KGI10–11, KGI13.

Kamlunge 53 25 1·10–11 Borrhål KKM01–04, KKM11–14.

Svartboberget 34 25 5·10–12 Borrhål KSV01, KSV04– KSV06.

Klipperås 74 20, 25 1·10–11 Borrhål KKL01–KKL02, -06, -09,  
KKL12–KKL14.

Sternö 41 2 (20), 3 (21) 4·10–10 – 2,4·10–9 Borrhål KKA01–KKA04. Steady-state ***)

Finnsjön 52 2 (20), 3(21) 1·10–10 – 3·10–9 Borrhål KFI01–KFI07. Steady-state ***)

*) Huvudsakligen baserat på angivna värden i / SKB 2010c/. 
**) Gäller regulariserade värden för 21 m sektioner. 
***) Gäller regulariserade värden för 20 m eller 21m sektioner.
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Figur 6-1. Kumulativa fördelningar av uppmätt hydraulisk konduktivitet (K) i mätskala 20–25 m, för 
Forsmark och referensområden. Data representerar bergmassan mellan deterministiska deformationszoner 
i djupintervallet 400 till 700 m. Se även Appendix 1 beträffande effekter av mätgräns på beräknade 
fördelningar för Finnsjön och Sternö.

med övriga referensområden, se tabell 61. De statistiska resultaten är därför inte direkt jämförbara 
med resultaten för övriga områden. Viss statistik redovisas dock för att möjliggöra diskussionen i 
Appendix 1 av effekter av dessa höga mätgränser. 

Skillnader mellan de olika fördelningarna, liksom relevansen av olika delar av de redovisade fördel
ningarna diskuteras i de följande avsnitten.

Delar av fördelningarna som är relevanta för säkerhetsanalysen
De	delar	av	fördelningarna	för	bergmassan	(dvs	berget	mellan	deterministiskt	modellerade	
deformationszoner)	som	är	relevanta	för	säkerhetsanalysen	är	de	höga	percentilerna	(högra	delen	av	
fördelningarna).	Detta	gäller	t	ex	inflödeskriterier	kopplade	till	deponeringshål	och	deras	placering.	
Data som beskriver de höga percentilerna är dessutom oberoende av mätgränser, även om det finns 
en maxgräns även för det största möjliga flödet som går att mäta i samband med en injektionstest. 
Det maximalt tillåtna inflödet till ett deponeringshål har gränssatts till 0,1 L/min / SKB 2009d/, 
svarande mot en spricktransmissivitet på 3·10–9 m2/s, / Smith et al. 2009/, vilket grovt motsvarar en 
hydraulisk	konduktivitet	i	10-meterskala	(motsvarande	deponeringshålets	längd)	om	ca	3·10–10 m/s. 
De	aktuella	fördelningarna,	och	andelen	värden	≤	3·10–10 m/s kan därför betraktas som en översiktlig 
skattning av hur stor volymsandel av bergmassan som uppfyller detta kriterium, dvs den så kallade 
nyttjandegraden.	Resultaten	i	tabell	6-2	visar	att	Grupp	1	(inklusive	Forsmark)	ger	en	nyttjandegrad	
på 88–97 % utifrån det angivna inflödeskriteriet. Motsvarande siffra för Grupp 2 är 60–80 %. 
Motsvarande resultat för Finnsjön och Sternö redovisas inte då de höga mätgränserna sammanfaller 
med det utnyttjade tröskelvärdet, se även diskussion i Appendix 1.
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6.2 Slutsatser
Berget på förvarsdjup i Forsmark har låg hydraulisk konduktivitet. Detta beror huvudsakligen på 
en	låg	frekvens	av	vattenförande	sprickor.	Undersökningarna	i	Forsmark	är	omfattande,	vilket	dels	
gjort det möjligt att tydligt geometriskt avgränsa den bergvolym som karakteriseras av låg hydraulisk 
konduktivitet. Dessutom medför undersökningarnas omfattning att tilltron till uppmätta värden är 
hög. Den noterade låga hydrauliska konduktiviteten understöds av geologiska observationer med 
långa borrhålssektioner utan öppna sprickor, och en generellt låg frekvens av öppna sprickor på 
förvarsdjup, se avsnitt 2.2.3. 

Det som ger utslag på förutsättningarna för långsiktig säkerhet är huvudsakligen de högre percenti
lerna av fördelningen av hydraulisk konduktivitet, se figur 61 och tabell 62. En jämförelse mellan 
fördelningar i Forsmark och referensområden visar att Forsmark har den högsta andelen av data 
< 3·10–10	m/s	(motsvarande	givna	konstruktionsförutsättningar	för	att	undvika	erosion	av	bufferten)	
med ett värde på nära 97 %. Referensområdena uppvisar en lägre andel. 

Väsentligt	högre	(dvs	sämre)	nedre	mätgränser	för	de	hydrauliska	testerna	i	Sternö	och	Finnsjön	gör	
att fördelningarna för dessa två områden, se figur 61, inte kan jämföras de för övriga områden, se 
även diskussion i Appendix 1. 

Det kan fastslås att Forsmark, vid en jämförelse med referensområdena, kännetecknas av låg upp
mätt konduktivitet och låg frekvens av öppna sprickor. Detta innebär, sammantaget med det faktum 
att referensområdena representerar ett brett urval av geologiska miljöer, att det sannolikt inte finns 
någon plats som skulle kunna uppvisa väsentligt bättre hydrauliska egenskaper än Forsmark.

Tabell 6-2. Hydraulisk konduktivitet. Geometriskt medelvärde (Kg), standardavvikelse (StDev) 
och andelen värden ≤ 3·10–10 m/s baserade på data på hydraulisk konduktivitet i 20–21 m skala. 
På grund av hög nedre mätgräns redovisas inte andelen data ≤ 3·10–10 m/s för Finnsjön och 
Sternö, se diskussion i Appendix 1.

Plats Kg (m/s) StDev 
10logK

Andel data  
≤ 3·10–10 m/s  
(%)

Antal data Grupp

Kamlunge 1,4·10–11 0,48 96,2 53 1

Gideå 2,7·10–11 1,0 85,0 93 1

Svartboberget 1,5·10–11 0,87 88,2 34 1

Finnsjön 4,8·10–9 0,57 52 3

Forsmark 8,7·10–12 0,67 96,7 151 1

Fjällveden 2,0·10–11 0,84 91,1 56 1

Äspö 6,6·10–11 1,52 80,0 35 2

Laxemar 7,9·10–11 1,88 62,8 172 2

Klipperås 2,1·10–10 1,55 59,5 74 2

Sternö 6,4·10–10 0,38 41 3
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7 Grundvattnets sammansättning

Grundvattnets nuvarande och framtida sammansättning har stor betydelse för den långsiktiga säkerheten. 
Det gäller främst egenskaper som kan påverka kapseln och bufferten, såsom salthalt, redoxförhållanden 
(inklusive	risk	för	löst	syre	i	grundvatten)	samt	halter	av	andra	ämnen	som	kan	inverka	skadligt	på	
buffert eller kapsel. Även om dagens sammansättning är väl känd, ingår i säkerhetsanalysen att bedöma 
hur	sammansättningen	kommer	att	påverkas	i	framtiden	på	grund	av	klimatförändringar	(kapitel	3)	
och associerade förändringar i grundvattenströmning och de fortgående processer som påverkar grund
vattenkemin på förvarsdjup. 

Grundvattnets salthalt och innehåll av kalcium påverkar stabiliteten hos bentonitleran i bufferten. 
Låga halter kan innebära problem med avseende på detta. Grundvattnets halt av sulfid är också 
viktig, eftersom sulfiden kan korrodera koppar och därmed skada kapseln. Om bentonitbufferten 
är intakt krävs det extremt höga sulfidhalter för att detta ska kunna bli ett problem. Om bufferten 
skadas blir dock sulfidhalten viktig. Grundvattnet på förvarsnivå får inte innehålla löst syre eftersom 
syre korroderar koppar. I dag förbrukas syret i infiltrerande nederbörd genom mikrobiella processer 
mycket nära ytan och kravet är därmed uppfyllt, men för den långsiktiga säkerheten är det också 
viktigt att bedöma bergets framtida förmåga att förbruka syret i infiltrerande vatten. Även bergets 
framtida kapacitet att buffra pH, främst genom tillgång av kalcit på bergets sprickytor, är viktig.

7.1 Dataunderlag
Provtagning och analyser av djupa grundvatten har genomgått en väsentlig utveckling från de första 
provtagningarna på Sternö och Finnsjön i slutet av 1970talet, via regelbundna provtagningar vid 
Äspölaboratoriet, till omfattande provtagningar i Forsmark och Laxemar under senare års plats
undersökningar. En generaliserad bild av djupa grundvattens kemi, liknande den som finns för ytliga 
grundvattens	kemi	genom	SGUs	brunnsdatabas,	saknas	dock	på	nationell	nivå.	De	undersökningar	
av djupa grundvatten som genomförts av SKB i undersökta referensområden utgör ett begränsat 
antal riktade insatser. Provtagna borrhål på platser i inlandet karakteriseras företrädesvis av inflöde 
av	grundvatten	(grundvattenbildning).	Sådana	förhållanden	parade	med	svårigheter	att	isolera	
ytliga delar av de provtagna borrhålen, innebär risk för att inströmmande ytliga vatten kontaminerar 
vattenprov i djupa borrhål, vilket också har konstaterats, se avsnitt 7.2. Referensområden i inlandet 
karakteriseras därför genomgående av att representativa grundvattendata saknas på relevanta djup 
för parametrar som kopplar till uppställda krav och önskemål på grundvattenkemi / SKB 2010c/. 
Situationen är mer fördelaktig i miljöer som karakteriseras av utströmning av grundvatten, t ex i 
Finnsjön och Äspö, se / SKB 2010c/, och även för Laxemar/Simpevarp och Forsmark. De geogra
fiska lägena för de senare platserna, tillsammans med förbättrade provtagnings och analysmetoder 
och en konsekvent tillämpad metodik för bedömning av kvalitet och representativitet, innebär att 
provtagningar genomförda under det senaste decenniet ger en mer rättvisande bild av djupa grund
vattens kemi. Att notera är dock att äldre analyser från Finnsjön, som är kustnära, belyser de kemiska 
förhållandena på större djup på denna plats på ett acceptabelt sätt. Motsvarande förhållanden gäller 
dock inte för äldre analyser från Sternö, se avsnitt 7.2.

Ovanstående innebär att det finns svårigheter att kvantitativt jämföra analyser av djupa grundvatten 
från referensområden, givet skillnaderna i geografiskt läge och tidpunkter för utförda undersökningar. 
Generellt gäller att grundvattenprover från områden som karakteriseras av utströmning ger mer 
representativa dataunderlag än platser i inlandet som kännetecknas av en mer utpräglad inströmning. 
Grundvattnet i Forsmark är typiskt för de grundvatten som undersökts i den svenska berggrunden som 
kännetecknas av kustnära utströmningsförhållanden.
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7.2 Jämförelse av områden
De specifika kraven kopplade till långsiktig säkerhet är att inget fritt syre får förekomma samt att 
salthalten	inte	får	vara	för	låg.	Givet	svårigheterna	med	redoxmätningar	(indikation	på	syre)	fokuse
ras jämförelsen till uppmätta typiska värden på salthalt. För övriga grundvattenkemiska förhållanden 
av betydelse, som sulfidhalt, pH eller buffringskapacitet, saknas tillförlitliga data från andra platser 
än Forsmark, Laxemar och Äspö för att kunna göra meningsfulla jämförelser. 

Grundvatten i Forsmark mellan 400 till 700 m djup kännetecknas av bräckta vatten med ökad salthalt 
mot	djupet,	lågt	tritiuminnehåll	(vilket	indikerar	begränsad	inverkan	av	ytliga	vatten),	med	inslag	
av	glaciala	vatten	och	Littorinavatten	(marint	ursprung).	Motsvarande	grundvatten	återfinns	också	
på liknande djup i de kustnära Laxemar och Äspö, och delvis i Finnsjön, med variationer mellan 
platserna som företrädesvis kopplar till lokal topografi, och därmed varierande lokal inverkan av 
Littorinahavet. 

Med undantag för Klipperås och Svartboberget är samtliga referensområden belägna under den 
högsta kustlinjen, se figur 31. Det innebär att dessa områden varit täckta av havet efter den senaste 
deglaciationen, och därmed kännetecknas av högre salthalter i mark och grundvatten än områden 
belägna	över	den	högsta	kustlinjen.	Grundvatten	som	provtagits	i	inlandet	(Fjällveden,	Gideå,	
Klipperås	och	Kamlunge)	karakteriseras	av	att	det	är	mer	lågsalint,	men	med	en	ökande	salthalt	mot	
djupet och spår av en glacial komponent. Figur 71 illustrerar översiktligt de kemiska förhållandena 
i	termer	av	salthalt	(här	illustrerad	med	kloridkoncentrationen)	i	Forsmark	och	i	referensområden.	
Av denna figur framgår de relativt höga kloridhalterna i kustnära Forsmark, Äspö och Finnsjön 
(5	500–7	500	mg/l)	med	väsentligt	lägre	uppmätt	koncentration	i	de	referensområden	som	ligger	
mera inland. Resultat från Laxemar hamnar, trots sin kustnära position, i en mellanställning med en 
kloridkoncentration på 1 700 mg/l. Att detta vatten utgör en blandning av ett bräckt vatten av glacialt 
ursprung	stöds	av	ett	lågt	δ18O (6), se figur 72. Typiskt visar meteoriska och bräckta marina vatten 
förhöjda	δ18O	medan	bräckta	glaciala	vatten	visar	låga	δ18O. Det faktum att data från det havsnära 
Sternö visar en låg salthalt på ett djup av nära 400 m tillskrivs effekter av att proverna kontaminerats 
av ytvatten.

7.3 Slutsatser
Säkerhetsanalysen SRSite / SKB 2011a/ visar att Forsmark har en lämplig grundvattenkemi med 
avseende på långsiktig säkerhet. Det innefattar bl a en salthalt som inte befrämjar erosion av buf
ferten.	Även	övriga	hydrogeokemiska	parametrar/förhållanden	i	Forsmark	(t	ex	redoxförhållanden)	
bedöms som lämpliga. 

Tillgången på representativa vattenprover av hög kvalitet från referensområdena är begränsad, bort
sett från prover från Laxemar och Äspö. Ett undantag är kloridhalt där en jämförelse visar att det inte 
finns någon undersökt plats som uppvisar en mer gynnsam situation än vad som påvisats i Forsmark. 

6 δ18O beskriver förhållandet mellan de naturligt förekommande stabila isotoperna 18O and 18O	(18O/16O) relaterade 
till en internationellt accepterad standard benämnd	V-SMOW	(Vienna	Standard	Mean	Ocean	Water).	δ18O ger en 
integrerad	klimatologisk	signatur	(temperatur)	hos	de	nederbördstillfällen	som	format	grundvattnet	och	kan	därmed	
användas för att kartera dess ursprung. δ18O är därför ett viktigt verktyg vid beskrivningen av den palaeohydrogeologiska 
utvecklingen av en given plats.
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Figur 7-1. Typisk kloridkoncentration i grundvatten provtagna i djupintervallet 400–700 m. För en fullstän
dig dokumentation av representativa hydrogeokemidata i Forsmark och Laxemar, se / SKB 2008, 2009b/.

Figur 7-2. Redovisning av δ18O (SMOW) i grundvatten provtagna i djupintervallet 400–700 m. För en full
ständig dokumentation av representativa hydrogeokemidata i Forsmark och Laxemar, se / SKB 2008, 2009b/. 
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8 Fördröjning av lösta ämnen

Platsens förmåga att fördröja eventuellt frigjorda radionuklider i den händelse att kapslar skulle 
skadas	är	en	viktig	säkerhetsfunktion.	Fördröjningen	(retentionen)	av	frigjorda	radionuklider	från	
ett	förvar	beror	på	bergets	flödesrelaterade	retentionsegenskaper	(uttryckt	som		transportmotståndet	
F)	och	material	parametergruppen	MPG. Den förra är kopplad till storlek och fördelning av 
grundvattenflödet	(se	kapitel	6)	och	MPG	bestäms	huvudsakligen	av	diffusiviteten	(som	bestämmer	
utbytet	av	massa	mellan	vatten	i	sprickor	och	bergmatrisen)	och	sorption	(fastgöring	av	massa	på	
sprickytor	och	inre	ytor	i	bergmatrisen).	Dessa	egenskaper	beror	av	bergarternas	mineralogi,	grad	
av omvandling, bergets tektoniska historia och rådande grundvattenkemi. Egenskaperna samverkar 
genom att diffusion ger åtkomst till inre ytor i matrisberget där sorption kan ske. 

8.1 Jämförelse av områden
Områden med låg grundvattenströmning och låg frekvens av öppna sprickor kännetecknas generellt 
av ett högt transportmotstånd. Erfarenheter från nyligen slutförda platsundersökningar, liksom från 
tidigare undersökningar i referensområden, indikerar små skillnader mellan platserna vad avser 
diffusions och sorptionsegenskaper. 

8.2 Slutsatser
Eftersom det bedöms vara små skillnader i diffusions och sorptionsegenskaper mellan områdena 
kan inget område antas vara mer gynnsamt än något annat avseende dessa egenskaper. Däremot finns 
det stora skillnader i grundvattenströmning och sprickfrekvens. Givet att Forsmark har en mycket låg 
frekvens av konduktiva sprickor på förvarsdjup och en låg vattenföring, se kapitel 6, har Forsmark i 
detta avseende en fördel jämfört med referensområdena.
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9 Möjlighet att karakterisera och beskriva platsen

För att det ska vara möjligt att uttala sig om säkerheten för ett slutförvar vid en viss plats är det nöd
vändigt att ha god tilltro till att beskrivningen av platsen redovisar verkliga förhållanden, eftersom 
säkerhetsanalysens prognoser bygger på dessa. Graden av tilltro i beskrivningen beror dels på hur 
mycket data och undersökningar som finns från platsen, men också på hur tydligt dessa data låter sig 
tolkas och ge en samstämmig integrerad förståelse.

Platskännedom, eller möjligheten att karakterisera och beskriva en plats, är att betrakta som en ”mjuk” 
faktor, som inte kan jämföras i någon kvantitativ mening då varje kvantifiering i termer av antal borrhål, 
antal tester etc måste kopplas till platsens geologiska komplexitet. Förutsättningarna för att uppnå en god 
platsförståelse varierar därmed mellan platser och kan därför jämföras främst ur ett erfarenhetsperspektiv. 
Till exempel kan en plats med god bergblottning/begränsat jordtäcke ha goda förutsättningar för 
kartläggning av berggrunden och dess variabilitet, liksom för att kartera deformationszoners utträde 
på markytan. Förutsättningarna för tredimensionell modellering med utgångspunkt från borrhålsdata 
är goda om den geologiska komplexiteten är låg.

9.1 Jämförelse av områden
Forsmark har en tydlig, strukturellt styrd och relativt homogen geologi, se avsnitt 2.2, som också 
avspeglar sig i platsens mekaniska, termiska och hydrogeologiska egenskaper. Detta förhållande 
ger goda förutsättningar att förstå platsen och kompenserar mer än väl platsens tjocka jordtäcke 
och låga blottningsgrad, som i platsundersökningens inledningsskede komplicerade beskrivningen 
av bergets geometri och egenskaper på djupet, utifrån mätningar på markytan. Platser med mer 
heterogen	litologi	och/eller	mer	komplicerad	strukturgeologi	(t	ex	Laxemar-Simpevarp,	Kamlunge	
och	Svartboberget)	kräver	mer	omfattande	undersökningar	och	modellering	för	att	uppnå	lika	god	
platskännedom som i Forsmark. För några referensområden är också antalet undersökningsborrhål 
(antal	borrhål	per	ytenhet),	eller	informationsmängden	på	relevant	djup	i	den	undersökta	bergvoly
men begränsat, se tabell 11. 

En annan aspekt som bestämmer platskännedomen är graden av ämnesöverskridande integration i 
platsbeskrivningen. I det avseendet har platsmodelleringen i Forsmark och Laxemar kunnat dra nytta 
av den samlade erfarenheten som byggts upp under undersöknings och modellerings arbetet kopplat 
till tidigare referensområden, liksom viktiga erfarenheter från Stripaprojektet och Äspölaboratoriet. 
Dessutom har platsbeskrivningarna för Forsmark och Laxemar växt fram under en längre tid, präglad 
av ett flertal undersöknings och modelleringssteg med regelbunden avstämning mot avnämare i form 
av representanter för projektering och analys av långsiktig säkerhet.

9.2 Slutsatser
Platsundersökningarna i Forsmark och Laxemar intar en särställning med omfattande och systema
tiskt genomförda undersöknings och modelleringssteg med en slutlig platsbeskrivning. Generellt är 
platskännedomen för dessa platser därför bättre än för referensområdena och är dessutom kopplad 
till återkommande redovisningar av tilltro och kvarvarande osäkerheter. 

Förutsättningarna för att uppnå en tillfredställande platskännedomen i Forsmark har varit goda med 
bl a undersökningsresultat från ett flertal djupa borrhål, parat med en strukturellt kontrollerad geologi. 
Bedömningen är därför att risken är liten för överraskningar i samband med kommande detaljunder
sökningar i samband med byggandet av förvaret. Referensområden kännetecknas av en varierad grad 
av geologisk komplexitet och har karaktäriserats med varierande insatser av borrhål och undersök
ningar. För dessa platser saknas dessutom det strukturerade arbetssättet med stegvisa undersökningar 
med integrerad modellering och platsbeskrivning. Det ska noteras att en god platskännedom skulle 
kunna uppnås även för övriga referensområden om undersökningar genomfördes på motsvarande sätt 
som under platsundersökningarna.
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10 Övergripande slutsats

Relativa jämförelser mellan Forsmark och valda referensområden har utförts med avseende på 
följande säkerhetsrelaterade platsegenskaper:

•	 Bergartsfördelningens	betydelse	för	bergets	termiska	egenskaper.

•	 Frekvens	av	öppna	sprickor.

•	 Layoutbestämmande	deformationszoner.

•	 Klimatrelaterade	faktorer.

•	 Bergmekaniska	förhållanden	(bergspänningar,	bergets	hållfasthet	samt	effekter	av	jordskalv).

•	 Grundvattenströmning.

•	 Grundvattnets	kemiska	egenskaper.

•	 Bergets	förmåga	att	fördröja	frigjorda	radionuklider.

•	 Allmän	platskännedom.

Genomförda jämförelser av dessa platsegenskaper med de utvalda referensområdena visar att inget 
av dessa sammantaget uppvisar någon signifikant fördel jämfört med Forsmark som plats för ett 
slutförvar. Detta utesluter dock inte att det kan finnas platser som utifrån en sammanvägd bedömning 
av geovetenskapliga lokaliseringsfaktorer skulle kunna vara likvärdiga med Forsmark.
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Appendix 1

Bestämning av hydraulisk konduktivitet – effekter av mätgränser
Effekter av mätgränser för data från Sternö och Finnsjön

Fördelningarna av regulariserade data i 20 eller 21 m sektioner för Sternö och Finnsjön ligger 
nära en till två storleksordningar högre än fördelningarna för övriga områden, se figur 61. Dessa 
skillnader är förvånade mot bakgrund av noterade frekvenser av öppna sprickor i motsvarande 
djupintervall på aktuella platser, se tabell 22. De markerade skillnaderna i uppmätta fördelningar av 
hydraulisk konduktivitet, se figur 61, tillskrivs höga nedre mätgränser i fallen Sternö och Finnsjön, 
vilket förskjuter fördelningarna av hydraulisk konduktivitet mot högre värden.

De höga mätgränserna, se tabell 61, tillskrivs två huvudorsaker. Dels utnyttjades korta manschetter 
(L=0,3	m)	som	kan	medföra	läckage	i	berget	förbi	manschetterna	i	samband	med	utförda	tester.	
Motsvarande	manschettlängd	för	mätningar	i	övriga	referensområden	(och	även	inom	platsunder
sökningarna	i	Forsmark	och	Laxemar)	var	1	m.	Mätningar	med	korta	manschetter	ger	en	ca	faktor	2	
högre mätgräns jämfört med mätningar där långa manschetter utnyttjats. Den noterade effekten 
tillskrivs dock huvudsakligen det faktum att upplösningen i flödesmätning förbättrades väsentligt 
mellan de inledande undersökningarna i samband med KBS1 och KBS2 / Hult et al. 1978/ och de 
senare mätningarna i samband med KBS3 / Almén et al. 1983/. Denna förbättring av flödesmätare 
ledde till en faktor 20–80 lägre mätgräns för de senare injektionstesterna. 

Sammantaget har de äldre mätningarna i Finnsjön och Sternö alltså en faktor 40–160 högre mätgräns 
i förhållande till senare typområden. Denna skillnad eliminerar effektivt möjligheten att mäta de 
låga konduktiviteter i berget som karakteriserar den lägre svansen av den faktiska fördelningen av 
hydraulisk konduktivitet. 

Detta faktum innebär att fördelningarna för Sternö och Finnsjön, se figur 61, inte kan jämföras 
direkt med övriga områden. Resultaten från Sternö och Finnsjön kan som bäst påvisa relativa skillna
der inom och mellan dessa två områden, men fördelningarna ger i absoluta termer inte en rättvis bild 
av den faktiska fördelningen av den hydrauliska konduktiviteten. 

Analys

Frekvenser av öppna sprickor i Sternö och Finnsjön har beräknats och redovisas i tabell 22. Vi 
antar	vidare	att	frekvensen	öppna	sprickor	motsvarar	frekvensen	av	konduktiva	(flödande)	sprickor.	
Den uppmätta hydrauliska konduktiviteten kan då betraktas som proportionell mot frekvensen av 
öppna	sprickor	och	mot	(fördelningen	av)	spricktransmissiviteten.	Vi	antar	vidare,	som	en	första	
approximation, att fördelningarna av spricktransmissivitet i Sternö och Finnsjön är likartade. Den 
hydrauliskt bestämda rangordningen mellan de två områdena, med de mätförutsättningar som var 
gällande	vid	mitten	av	1970-talet	(korta	manschetter	och	sämre	flödesmätare),	kan	då	direkt	hänföras	
till skillnaden i beräknad frekvens av öppna sprickor P10o	i	Sternö	(0,8	m–1)	och	Finnsjön	(6,8	m–1).

Frekvensen	av	öppna	sprickor	i	Sternö	överstiger	den	för	Forsmark	(0,7	m–1),	se	tabell	2-2,	med	
ca 10 %. Motsvarande geometriska medelvärde för hydraulisk konduktivitet K för Sternödata är 
6,4·10–10 m/s, se tabell 62, medan det geometriska medelvärdet för Forsmarksdata är 8,7·10–12 m/s. 
Om	vi	antar	att	(fördelningen	av)	spricktransmissiviteten	i	Sternö	och	Forsmark	är	likartad	så	borde	
det	”teoretiska	geometriska	medelvärdet”	för	Sternö	(om	mätt	med	nuvarande	mätteknik)	vara	ca	
10 % högre än för Forsmarksdata, dvs 9,5·10–12 m/s. Detta senare värde är ca 65 gånger lägre än det 
geometriska	medelvärde	som	beräknats	baserat	på	faktiskt	uppmätta	värden	i	Sternö	(6,4·10–10	m/s).	
Denna	faktor	(65)	faller	inom	det	intervall	40–160	som	utgör	en	skattning	på	hur	mycket	högre	
mätgränsen	hos	de	äldre	mätningarna	(i	Sternö	och	Finnsjön)	är	jämfört	med	den	som	gäller	för	
senare undersökningar, se diskussionen ovan. Denna observation ger stöd för antagandet att de 
äldre mätningarna, och speciellt de som utförts på Sternö kännetecknas av en förskjutning av den 
uppmätta	fördelningen	av	hydraulisk	konduktivitet	(speciellt	i	den	del	av	fördelningen	som	beskriver	
låga	värden)	mot	högre	värden	beroende	på	den	höga	nedre	mätgränsen.	



58 R-10-63

Den relativa skillnaden i geometriskt medelvärde av den uppmätta hydrauliska konduktiviteten 
mellan	Finnsjön	(4,8·10–9	m/s)	och	Sternö	(6,4·10–10	m/s)	är	en	faktor	7,5.	Som	en	ytterligare	konsis
tenskontroll kan denna faktor jämföras med den relativa skillnaden i frekvens öppna sprickor för de 
två	områdena	(6,8/0,8)	som	är	en	faktor	8,5.	Denna	jämförelse	visar	på	en	intern	konsistens	för	dessa	
två områden vad gäller noterade skillnader i frekvens av öppna sprickor och för det geometriska 
medelvärdet av uppmätt hydraulisk konduktivitet. 

Slutsatser 

Den utförda analysen stöder antagandet att tidiga mätningar av hydraulisk konduktivitet i områdena 
Sternö och Finnsjön inte ger en rättvis bild av de hydrauliska förhållandena i dessa områden. Med 
antagande om likartad fördelning av spricktransmissivitet har relativa skillnader i frekvens av öppna 
sprickor utnyttjats för att stödja beräknade effekter av den förhöjda mätgränsen kopplad till den 
mätutrustning som utnyttjades i samband med undersökningarna i Sternö och Finnsjön. 

Analysen visar också på en inbördes konsistens mellan noterade relativa skillnader i frekvenser 
öppna sprickor och hydraulisk konduktivitet. Det senare ger stöd för antagandet att spricktransmis
siviteten i Sternö och Finnsjön i det aktuella djupintervallet är likartad. Detta förhållande ger i sin tur 
indirekt stöd för det gjorda antagandet om en likartad fördelning av spricktransmissivitet i Forsmark 
och Sternö.
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