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Vårt Fokus: 
- Mätprogram för förslutna områden 
- Barriärerna i förslutna (pluggade) delar  
  vid stegvis deponering fram till slutlig förslutning 



Mätprogram Förslutna Områden och Passiv Säkerhet: 
Paradigmskifte eller Kompletterande Strategi ? 

Slutförvarsprojekt i Europa 

EU Tematiskt 
Nätverk om 
Monitering 

(stegvis förslutning) 
Slutrapport 2004 

MoDeRn EU  
2009 – 2013 

- Teknikutveckling 
- Transparens 
- Processen 

Modern 2020 
2015 – 2020 

-Teknikutveckling 
- Processen 

- Transparens 

Frankrike 
Nederländerna 
- Återtagbart 
  (100 år) 
- Åtkomst 
- Barriärutveckling 
 

Sverige, Finland 
-Passiv långsiktig 
   säkerhet 
- Barriärutveckling 
  (Bentonitbuffert, 
    återfyllning) 

Schweiz  
- Passiv långsiktig 
   säkerhet 
- Möjlighet till 
   återtag 
- Barriärutveckling 
  (Bentonit) 



Mätstrategier: Arbetsprocess och Värdekedja 
¾ Process för utformning av mätprogram (MoDeRn Workflow) 
     -  Beslutsunderlag för stegvis förslutning (inte validering av säkerhetsanalysen) 
     -  Säkerhetsanalysen utgångspunkt för utformning av mätprogram 
¾ Värdet av mätprogram för förslutna områden 
     - Internt: Stödja beslutsfattande. Ge underlag för bedömning av förvarsutveckling 
     - Externt: Stödja förtroende för metod/projekt (Transparens) 

Bedöma 
Förvarsutveckling 
- Säkerhetsanalys 
- Projektledning & 
   myndigheter 

Ingen avvikelse 
(t.ex. utgångspunkt för för- 
bättrade konstruktionsföruts.) 

Ytterligare säkerhetsanalys 

Utökad övervakning , ktr mätningar 

Reparera barriärer 

Återtag 

-Modern2020: Samsyn 
   (collective opinion) 
- Kostnadsberäkningar 
   (Fasta förutsättningar ->  
    Kompletteringsbeloppet?) 
-  Transparens 

¾ Vad händer vid en avvikelse? Åtgärder? Kostnader? 



Balansera Mätprogram och Långsiktig Passiv Säkerhet 
¾ Teknikutveckling (Klr 2015) 
     -  Utveckla mätteknik som inte stör barriärerna 
¾ Strategiutveckling för Övervakning 
     -  Typstrategier: helt slutförvar (Andra), pilotförvar (Nagra),  
     -  Nagra Pilotförvar: Lagstiftningen förutsätter Pilotförvar & övervakningsfas (50 år!) 

¾ Posiva (och SKB): Demonstrationsförvar  



Posiva började bygga ONKALO år 2004.  FoU-verksamhet har därefter bedrivits där. 
Huvudtunneln når ett djup av 455 meter. 
ONKALO består av en huvudtunnel och 3 schakt – ett för persontransporter och två 
för ventilation. Tunnelns lutning är  1:10.   Den är 5.5 m bred och  6.3 m hög. 
 
 

Posiva:s demonstrationsförvar  -  ONKALO 

Trådlösa mätmetoder av EBS 
Kapsel (utan HLW), buffert, 
pluggar, återfyllning 



Posiva:s strategi för utveckling av mätprogram i 
slutförvaret 

• Programmet utformas med fokus på tekniska mätningar som 
motiveras av långsiktig säkerhet och miljöpåverkan. 

• Sex specifika undersökningsområden har definierats: 
  1.  Upprätthålla långsiktigt säkra förhållanden trots samtidig 

 byggnation och drift. 
  2. Återkoppling av mätdata till modellering av förvaret och dess 

 omgivningar. 
  3.  Direktmätning av miljöpåverkan 
  4. Återkoppling av mätdata till förvarets utformning och 

 konstruktion. 
  5. Säkerställa utvecklingen av de tekniska barriärerna. 
  6. Obligatorisk radiologisk övervakning 
     



EBS model 

Materialfysik och 
kemi 
Materialfysik och 

kemi 

EBS modell 

Återkoppling av mätdata till modellering 
 av förvaret och dess omgivningar 

Säkerställa utvecklingen 
av de tekniska barriärerna 

Data Data 

Mätresultaten inom varje ämnesområde kan beskrivas som ”bör-värden” 
respektive maximala gränsvärden som  motsvarar ”trigger-nivåer” och utgör 
utgångspunkt för en fastställd åtgärdsplan. 



Från mätresultat till åtgärdsprogram 

Resultat från 
mätprogram 

Samordningsgrupp med koordinatorer 
för varje delområde 

Planering, övervakning, kontroll, 
dokumentation, resultatrapportering 

Elektronisk 
databas, årlig 
rapportserie 

Avvikelser (s.k. trigger-värden) till 
ansvariga inom design, byggande, 

modellering, säkerhetsanalys 

Alarmerande resultat, som 
verifierats, hanteras av 
ORT och OVA (ONKALO 

Supervision Group) 


