
Säkerhetsredovisning för slutförvaring av 
använt kärnbränsle



Successiv redovisning av säkerhet

• Ansökan

Redovisning av säkerhet men ingen PSAR enligt SSMFS 2008:1– Redovisning av säkerhet, men ingen PSAR enligt SSMFS 2008:1

• Inför uppförande av slutförvar

Preliminär säkerhetsredovisning PSAR– Preliminär säkerhetsredovisning, PSAR

• Inför provdrift

– Säkerhetsredovisning SARSäkerhetsredovisning, SAR

• Inför rutinmässig drift

– Kompletterande säkerhetsredovisningp g
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Sammanfattande säkerhetsredovisning för 
slutförvaring av använt kärnbränsle
• Toppdokument för ansökans säkerhetsredovisning som omfattarToppdokument för ansökans säkerhetsredovisning som omfattar

– Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggning för använt 
kärnbränsle (SR-Drift)

– Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvar för använt 
kärnbränsle (SR-Site)

• Redovisar struktur, omfattning och samband mellan delarna 

• Redovisar en samlad värdering att kraven i SSM:s föreskrifter om skydd frånRedovisar en samlad värdering att kraven i SSM:s föreskrifter om skydd från 
skadlig verkan från joniserande strålning uppfylls med avseende på såväl 
framtagande av slutförvaret som i framtiden efter dess förslutning.
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Produktion och säkerhet under drift (SR-Drift)

• Drift av en kärnteknisk• Drift av en kärnteknisk 
anläggning med uppfyllande 
av krav på säkerhet och 
strålskydd för personal ochstrålskydd för personal och 
omgivning

• Produktion av ett slutförvar 
f ll k åsom uppfyller krav på 

säkerhet efter förslutning
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Redovisningens omfattning och avgränsningar

• Driftskedet från provdrift fram till avveckling/förslutning 
V k h t fö h ft d ift d i i d d l ök– Verksamhet före och efter drift redovisas inom andra delar av ansökan

• Anläggning och verksamhet inom den kärntekniska delen av 
slutförvarsanläggningen 

– De delar av anläggningen ovan jord där kapslar med bränsle hanteras 
Hela anläggningen under jord med tillfarter– Hela anläggningen under jord med tillfarter

– Hela anläggningen redovisas inom andra delar av ansökan
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SR-Drift: Åtta Kapitel

1. Introduktion 
2 Fö lä i l t2. Förläggningsplats
3. Krav och konstruktionsförutsättningar
4. Anläggningens drift och Kvalitetssäkring 
5. Anläggnings- och funktionsbeskrivning
6. Radioaktiva ämnen i anläggningen
7. Strålskydd och strålskärmning
8. Säkerhetsanalys
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Krav, anläggningsutformning och verksamhet

• Kärnsäkerhets- och strålskyddskrav (kapitel3)

• Anläggningens och verksamhetens utformning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning (kapitel 4 och 5)

• Hur radiologiska olyckor förebyggsHur radiologiska olyckor förebyggs
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Verksamhet   (se kapitel 5)

• Deponering parallellt med utbyggnad av deponeringsområden

• Reversibel process: möjlighet att återta kapseln under drift• Reversibel process: möjlighet att återta kapseln under drift
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Verifiering av säker drift

• Drift av anläggning kan ske på ett säkert 
sätt. Detta gäller vid normala förhållanden, g
störningar och missöden.

• Ingen stråldos till människa eller miljö i 
omgivningen eftersom det inte förekommeromgivningen eftersom det inte förekommer 
fri aktivitet från det använda bränslet.

• Stråldosen till personal blir betydligt under 
de gränsvärden som SSM föreskriverde gränsvärden som SSM föreskriver.

• Krav avseende kärnämneskontroll 
(safeguard), fysiskt skydd och kriticitet 
kommer att uppfyllaskommer att uppfyllas

• Inga händelser som kan påverka 
slutförvarets initialtillstånd är identifierade.
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Säkerhetsanalysen SR-Site



SR-Site

• Roll i ansökan
Visa att ett långsiktigt säkert KBS-3-förvar kan byggas i Forsmark

• SSM:s föreskrifter• SSM:s föreskrifter 

– Risken att drabbas av cancer eller ärftliga skador får inte överskrida en på 
miljonen per år. Omräknat till dos svarar det mot ungefär en procent av 
b k d t ål i ä 1 S /åbakgrundsstrålningen som är 1 mSv/år

– Säkerhetsanalysen ska omfatta en miljon år efter förslutning

Riskkriteriet mest användbart 100 000 år efter förslutning– Riskkriteriet mest användbart 100 000 år efter förslutning

• Huvudsaklig slutsats
Ett långsiktigt säkert KBS-3-förvar med utformning enligt ansökan kan byggas i 
ForsmarkForsmark.

– Den beräknade risken för ett slutförvar i Forsmark hamnar med marginal under 
SSM:s riskkriterium även på en miljon års sikt.

• En tidig version, SR-Can, publicerades 2006 och granskades av SKI/SSI och 
deras internationella experter

Granskningssynpunkter har tagits om hand i SR Site– Granskningssynpunkter har tagits om hand i SR-Site



Disposition 

• Rapportstruktur och arbetsformer

• Exempel på studier av förvarets utveckling –
referensutveckling och scenarier

• Några slutsatser från SR-Site



SR-Site – Rapportstruktur 
• Huvudrapport cirka 800 sidor

– På engelska, också översatt till svenska

– 40-sidig sammanfattning, också som eget dokument i ansökan (sv.)

• Ett tiotal huvudreferenser

Ci k 100 tt li f• Cirka 100 ytterligare referenser

SR-Site 
Main report

Main references

FEP t F l d B ff b kfill G h

Main report

FEP report Fuel and 
canister 

process report

Buffer, backfill 
and sealing 

process report

Geosphere 
process report

Climate 
report

FHA reportModel 
summary 

report

Data report Radionuclide 
transport 

report

Biosphere 
synthesis 

report

Six Production 
reports

report

Additional references

reportreport



SR-Site – Arbetsformer 

• Projektgrupp där arbetet planeras och samordnas

Experter i sakfrågor ofta från den akademiska världen bidrar med• Experter i sakfrågor, ofta från den akademiska världen, bidrar med 
utredningar i enskilda frågor

• Grupper av akademiker och konsulter genomför större modellstudier

• Resultat ställs samman på flera nivåer

• Rapporterna på alla nivåer har granskats – vi har så långt möjligt sökt 
åfristående internationella experter för detta



KBS-3-förvaret
Kapslingsrör Använt kärnbränsle Bentonitlera Ovanjordsdel av djupförvar

500 m

Bränslekuts 
di id

Kopparkapsel med
i t j tjä

Urberg Underjordsdel av djupförvar

• Primär säkerhetsfunktion: Fullständig inneslutning

• Sekundär säkerhetsfunktion: Fördröjning

av urandioxid insats av gjutjärn

Sekundär säkerhetsfunktion: Fördröjning



Referensutveckling ger förståelse för förvarets utveckling

• Förståelsen utgör grunden för att kunna hävda långsiktig säkerhet

Hur ser förvaret ut från början?• Hur ser förvaret ut från början?

– Platsundersökningar ger data om berget

Specifikationer av kapsel buffert återfyllning etc baserat på sex s k– Specifikationer av kapsel, buffert, återfyllning, etc. baserat på sex s k 
linjerapporter

• Vad händer på sikt?

– Vilka processer styr den långsiktiga utvecklingen?

– Studerar termisk, mekanisk, hydraulisk och kemisk utveckling i olika 
tidsepokertidsepoker

• Studerar först en referensutveckling

Upprepning av senaste 120 000 åriga istidscykeln– Upprepning av senaste 120 000-åriga istidscykeln

– Studerar värmeutveckling i berget, grundvattenrörelser, jordskalv, buffertens 
stabilitet, korrosion av kopparkapslarna etc.

– Central fråga: Kan kapslar gå sönder?



Exempel - Hydraulisk utveckling, berg
• Studeras i flera tidsepoker och på flera 

skalor – från regional skala till 
”deponeringshålsskala”

• Hydraulisk modell av platsen baserad 
på data från platsundersökningarna 
– Speglar att berget i Forsmark är fattigt på 

vattenförande sprickor på förvarsdjup

• Under bygge och drift dräneras bergetUnder bygge och drift dräneras berget 
för att efter förslutning återmättas; 
studerat i R-09-19

• Grundvattenflöde för tempereradeGrundvattenflöde för tempererade 
förhållanden efter återmättnad; R-09-20 

• Grundvattenflöde för en glacial cykel; 
R-09-21R-09-21



Exempel - Hydraulisk utveckling, buffert och återfyllning

• Vattenmättnadsförloppet för 
buffert och återfyllningy g
– Studier av hur systemet 

buffert/återfylling vattenmättas 
för en rad olika förhållanden; ;
TR-10-11

– Tillämpning på de varierande 
förhållandena i Forsmark: Tiden 
för vattenmättnad varierar från 
tiotals till tusentals år



Exempel - Kemisk utveckling, berg

• Resultat av modellstudier/analyser 
S lth lt i F k ä åttli– Salthalterna i Forsmark är måttliga 
(platsundersökningarna)

– Begränsad mängd salt kan ”dras in” till 
fö t då d t tå ö t R 10 19förvaret då det står öppet; R-10-19

– Utvecklingen av grundvattnets salthalt, 
integrerat i modellen för grundvattenflöde; 
R 10 20R-10-20

– Halter av skadliga ämnen för kapseln, t ex 
sulfid idag och för framtida förhållanden, 
TR 10 39TR-10-39



Exempel - Buffertens utveckling - erosion
• Bufferten kan erodera vid 

låg jonstyrka (vatten med 
lå lth lt tlåg salthalt, t ex 
smältvatten från 
inlandsis)

Kan inte uteslutas i en del• Kan inte uteslutas i en del 
deponeringshål med 
högst flöde

• Lämnar i så fall kapseln• Lämnar i så fall kapseln 
mer utsatt för 
korrosionsangrepp

• Omfattande erosion• Omfattande erosion 
kräver tiotusentals år av 
ogynnsamma 
förhållanden (utspäda 

d tt )grundvatten)



Exempel - Kemisk utveckling, kopparkorrosion
• Många fenomen skulle kunna orsaka 

korrosion av kopparkapseln
• Några visas vara utan betydelse eftersom 

fenomenet inte kan förekomma i 
slutförvarets miljö

• Några hanteras med enkla• Några hanteras med enkla 
överslagsberäkning

• Några måste kvantifieras i detalj eftersom 
de kan ge en icke försumbar korrosion –g
bygger bland annat på flödesförhållanden 
och grundvatten-sammansättningen vid 
Forsmark 

• Hantering av samtliga processer av• Hantering av samtliga processer av 
betydelse i processrapport för kapseln, 
TR-10-46

• En viktig slutsats: Alla kapslar förblir hela i g p
ett miljonårsperspektiv så länge bufferten 
är kvar



Scenarier (1/2)
• För att täcka in alla tänkbara utvecklingar av förvaret studeras en 

rad scenarier

• Referensutvecklingen ligger till grund för ett huvudscenario –
rimlig utveckling för förvaret

• Huvudscenariot ”lär oss” vilka typer av påfrestningar förvaret 
utsätts för

K åf t i bli ä ä i h d i t?• Kan påfrestningarna bli värre än i huvudscenariot?

• Systematisk utredning av ytterligare scenarier för att studera detta



Scenarier (2/2)
• Exempel: En is ovan förvaret gör att kapslarna kan utsättas för höga 

tryck och eventuellt skadas. Inga sådana skador i huvudscenariot  –
men:

– Kan isen bli tjockare och därmed trycket högre än i huvudscenariot?

– Kan bufferten ge högre tryck på kapseln än i huvudscenariot?

– Missade konstruktionsfel i kapselns insats?

• I ett ”tryckscenario” analyserar vi sådana frågor

Utvärderar på så sätt osäkerheter som inte togs hänsyn till i– Utvärderar på så sätt osäkerheter som inte togs hänsyn till i 
huvudscenariot

– Målet: Att utröna om kapslar på något sätt kan skadas av höga tryck

• Motsvarande för kapselskador orsakade av

– korrosion av kopparhöljet – Korrosionsscenario

– jordskalv – Jordskalvsscenario

• Om kapslar går sönder i ett scenario

– Vi beräknar vilka konsekvenserna blir för omgivningen

– Scenariot bidrar till den totala riskbilden för förvaret



Två scenarier där vi inte kan utesluta att 
kapslar skadas: 1) Korrosionsscenariot

• Den skyddande lerbufferten eroderas under de begränsade 
tider som förvaret utsätts för grundvatten med låg salthalt

• Efter 100 000 år kan ett fåtal deponeringshål ha förlorat sin 
skyddande buffert
S f f• Sulfid i grundvattnet korroderar därefter kapseln snabbare än 
om bufferten finns kvar

• Efter ytterligare typiskt 100 000 tals år genombryts ett fåtal• Efter ytterligare typiskt 100 000-tals år genombryts ett fåtal 
kapslar till följd av korrosionen

• I medeltal skadas i detta scenario mindre än en kapsel avI medeltal skadas i detta scenario mindre än en kapsel av 
6000 på 1 miljon år.



Två scenarier där vi inte kan utesluta att 
kapslar skadas: 2) Skalvscenariot

• Sverige befinner sig i ett tektoniskt lugnt område

• I riktigt långa tidsperspektiv kan större jordskalv nära förvaret inte 
uteslutas, särskilt inte i samband med isavsmältningar

• Förvaret är utformat för att undvika skador till följd av skalv

• Sannolikheten för en skada på en av de 6000 kapslarna på 1 miljon år 
ä i d ä 1 å 10är mindre än 1 på 10.



Riskkurvor för de två bidragande scenarierna
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Några slutsatser i SR-Site



Övergripande slutsats

• Den sammanlagda risken för ett slutförvar i Forsmark hamnar med marginal 
under SSM:s riskkriterium även på en miljon års sikt. p j

• Den huvudsakliga slutsatsen i SR-Site är därför att ett långsiktigt säkert KBS-
3-förvar utformat enligt ansökan kan byggas i Forsmark.



Ytterligare slutsatser, axplock 1(2)

• Använder också andra säkerhetsindikatorer än risk, t ex 
naturliga flöden av radionuklider från berget till ytang g y
– Utsläppen i våra scenarier 

domineras av naturligt 
förekommande Ra-226

– Det naturliga flödet av 
Ra-226 i Forsmark idag är 
cirka  100 gånger högre än g g g
våra beräknade utsläpp 
långt fram i tiden



Ytterligare slutsatser, axplock 2(2)

• Påvekan på andra organismer än människa; försumbar påverkan

Slutsatser kring BAT (bästa möjliga teknik)• Slutsatser kring BAT (bästa möjliga teknik)
– De viktigaste tekniska komponenterna, kapsel och buffert, väl utvecklade, men kan 

optimeras i kommande skeden

• Detaljerad återkoppling till
– Fortsatt designarbete

– Detaljerade platsundersökningar

– Fortsatt FoU



Tilltro till resultat
• Långsiktigt stabil  och gynnsam miljö på förvarsdjup i 

Forsmark – låg frekvens av vattenförande sprickor, 
gynnsam geokemisk miljö, stabil berggrund

• Tillräckligt beständiga material (koppar och bentonitlera) för 
de tekniska barriärerna

• Vetenskaplig kunskapsbas för säkerhetsanalysen, p g p y ,
uppbyggd genom decenniers forskning och utveckling



SR-Site teamet tackar för uppmärksamheten

• Kastriot Spahiu & Lena Zetterström Evins, bränsle

• Christina Lilja, kapsel

• Patrik Sellin, buffert , återfyllning och förslutning

&

• Fredrik Vahlund, indata, QA beräkningar

• Martin Löfgren (Niressa), indata

• Christina Greis & Maria Lindgren, radionuklidtransportberäkningar

S ( )• Ignasi Puigdomenech & Birgitta Kalinowski, geokemi

• Raymond Munier, geologi 

• Jan-Olof Selroos, grundvattenflöde och -transport

• Tobias Lindborg & Ulrik Kautsky, biosfär

• Kristina Skagius (Kemakta), biträdande projektledare, FEP-databas, 
intrångsfrågor, QA

• Ann-Mari Nisula, administration, QA

• Johan Andersson (JA Streamflow AB), koordinering med platsundersökningar 
och projektering, bergmekaniska frågor, mmg y

• Jens-Ove Näslund, klimat, istider
oc p oje te g, be g e a s a ågo ,

• Allan Hedin, projektledare, metodik, mm




