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Säkerhetsanalys    →    Byggnorm    →    Initialtillstånd 

Ideal-
tillstånd. 
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Initialtillstånd Idealtillstånd 

Tidsperiod 10 – 500 år 

Gamma-strålning, värmeutveckling, 
mineralomvandlingar, cementering, illitisering, 
 uttorkning av bufferten med försämrad  
ledningsförmåga, risk för erosion,  
risk för spänningskorrosion, krypning 
 

Oxiderande miljö Reducerande miljö 

Vattenmättning med komplikationer 

En uppgift inom EU-projektet MoDeRn är att: 
Demonstrate the capability to monitor events inside sealed and inaccessible  
repository areas, including the behavior of the swelling clay plug 



EU-Project MoDeRn 

¾ Demonstrera förmågan att övervaka händelser inne i  
    förseglade och icke-tillgängliga delar av förvaret, inklusive  
    hur den svällande lerpluggen uppträder 
 

Ett av målen för Eu-projektet 



EU-Project MoDeRn : Monitoring Development  
for Safe Repository Operation and Staged Closure 

¾ Genomfört: 2009 – 2013 
¾ Deltagare: 18 organisationer från 17 länder inkl USA, Japan 
¾ Sverige: SKB och sociologiska institutionen vid GU 

¾ Sex arbetspaket 
     SKB: Alla arbetspaket utom innovativa tekniker för förslutna delar 
     GU: Seminarium i Gimo, 2012 (bl.a. Östhammar, SKB, SSM, Rådet) 

¾ Två arbetspaket fokus mätning i förslutna områden 
     - Utveckling innovativ teknik för mätning och dataöverföring 
     - Tre fältstudier för tänkta slutförvar (Tyskland, Frankrike, Finland) 



Plats Mål Sensor Dataöverföring Elförsörjning 

Schweiz 
CH, UK 

Utveckling icke-
störande mätteknik. 
Fokus:buffert 

Seismisk matris 
(tryck, vatten-
mättnad) 

(Kabel) 

Schweiz 
ES 

Demo sensor-
nätverk  i tekniska 
barriärer 

Mätnoder  med 
sändare och 
batteri 

Trådlös till mot-
tagre utanför 
plugg 

Litiumbatteri  
(1-25 år) 

Belgien 
B 

Testa fiberoptiska 
sensorer. 
Mikroseismik 

Temperatur, 
tunnelutvidgn. 
Nära zonen 

(Kabel) 

Belgien 
NL 

Demo dataöver-
föring till jord-ytan 

Lågfrekventa 
magnetiska fält. 
225 m  till ytan 

Energieffektivt: 
granit   
<1 mJ/bit 

Frankrike 
F 

Demo övervaknings-
system (cell, 
stålinsats, närzon) 

T ermomekanisk 
utv.  Hydrauliskt 
tryck 

(Kabel) 

MoDeRn: In-situ utveckling innovativ teknik 



MoDeRn: - Tre fältstudier för tänkta slutförvar  
(Tyskland, Frankrike, Finland)  



¾300 m djupa vertikala deponeringshål med 
    diameter 600 mm. Max temperatur 200 C 

Mätning av temperatur, tryck  
och vattenhalt ¾ Den största utmaningen är att åstadkomma en  

    långsiktig energitillförsel under c:a 100 år 

¾ Ett representativt område används där mätningar 
    kan  göras utan att störa övriga delar i förvaret 

MoDeRn : Det tyska konceptet –  
översiktsbild av ett slutförvar i Gorleben 



Studierna utförs genom ett mät-
program för övervakning av s.k. 
”offerstrukturer”    under  15-30 år  

Korrosionsstudier av de stål-
cylindrar som omger det  
förglasade avfallet.  

Det franska förvaret efter förslutning i lerrikt 
sedimentärt berg. 
Långsiktig passiv säkerhet efter förslutning men 
med möjlighet till återtag under minst 100 år 

Övervakning av mekaniska förändringar under 
driftstiden och störningar p.g.a. avfallspaketens 
värmeutveckling. Även mätning av vatten- 
mättning och uttorkning 

MoDeRn : Det franska konceptet –  
slutförvar i Bure 



MoDeRn: Posiva, Finland fallstudie KBS 3 metoden 

¾ Slutförvar i Olkiluoto, Finland 
¾ Bred ansats: 36 s.k. FEPs identifierade kandidater för mätning 
¾ Författarna konstaterar: 
      ”Perhaps the most critical process affecting the performance  
        of the engineered barriers, at least among those processes  
        that are expected to occur during the operational period,  
        is  the  water  uptake  into  the  buffer  and  backfill.”   

¾ Tidshorisonten: 
       ”water uptake and resulting swelling are essential processes  
          that bring the barrier system from its initial state towards  
          the intended target state during the years or decades  
          during  which  monitoring  is  possible” 



Fallstudie KBS 3 metoden: Demonstrationsförvar 

Inga kapslar med radioaktivt innehåll 



Reflektion över Posivas val: Demonstrationsförvar 

Miniprogram: Tidiga deponeringstunnlar fungerar som ett 
demonstrationsförvar med bl.a. övervakning av bentonitens 
vattenmättnad? 

MoDeRn deltagarnas egen sammanfattande reflektion: 
” The  idea  of  establishing  some  form  of  “pilot  facility”  would   
    enable not only increased process understanding during  
    repository operation and to evaluate and update monitoring  
    programmes prior to final closure but would also be a useful  
    tool  for  stakeholder  confidence  building.”   


