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Samråd enligt miljöbalken 

Samrådet ska:  
• Avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och 

miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning. 

• Genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan om 
tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs 
upprättas. 
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Projektinformation 
 
 
 
 

Peter Larsson 



Bakgrund 

5 

Behov av större slutförvarskapacitet 
för drift- och rivningsavfall 

• Rivning av kärnkraftverk 

• Förlängda drifttider för 
kärnkraftverk 



Befintliga och planerade slutförvar 
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Slutförvar för kortlivat 

radioaktivt avfall - 

SFR 



SFR  
 

7 

 



Dimensioneringsförutsättning utbyggnaden 
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• Rivningsavfall cirka 115 000 m3 
– Lågaktivt avfall cirka 70 000 m3 

– Medelaktivt avfall cirka 25 000 m3  

– Reaktortankar (BWR) 20 000 m3 

• Driftavfall uppskattat till cirka 15 000 m3 

• Mellanlagring av långlivat avfall  (härdkomponenter) 

 
 



Alternativ – 70 m 
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Alternativ – 120 m 
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Utbyggt SFR 
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Djup 
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Successiv utbyggnad 

Fas 1 
• Lågaktivt rivningsavfall från Barsebäck, Ågesta, Studsvik och 

Ringhals 1-2 
• BWR reaktortankar  
• Medelaktivt avfall från alla kärnkraftverk 
• Mellanlagring av långlivat avfall (härdkomponenter) 
 

Fas 2  
• Lågaktivt rivningsavfall från Oskarshamn 1-3, Forsmark 1-3, Ringhals 

3-4 
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Aktuellt projekteringsläge 

Björn Linde 



Referensutformning L1.5 
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Nytt förvarsområde 
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• Teknikinstallationstunnel, TIT, med el- och ventilationsbyggnader 
• Bergsal för reaktortankar – 1BRT (210 m) 
• Reaktortankstransporttunnel – 1RTT (1,7 km lång) 
• Bergsal för lågaktivt avfall – 2BLA till 5BLA (275 m) 
• Bergsal för medelaktivt kortlivat avfall – 2BMA (275 m)   

 

 



 

Bergsal för medelaktivt kortlivat avfall 
2BMA 
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Bergsal för lågaktivt avfall 
2-5BLA 
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Bergsal för reaktortankar 
BRT 



Alternativ för bergupplag 
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Bergupplag  

alt. B 

Bergupplag  

alt. A 



Alternativ A - Bergupplag vid SFR 
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Alternativ B - Bergupplag vid barackbyn 
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Stora Asphällan under driftskedet 
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MKB-struktur 

Pia Ottosson 



MKB-struktur 
1 Inledning  
1.1 Ansökans omfattning  
1.2 Ändamål  
1.3 Miljökonsekvensbeskrivning  

 2 Bakgrund  
2.1 SKB:s uppdrag 
2.2 Lagar och konventioner 
2.3 Radioaktivt avfall  
2.4 Befintligt system för omhändertagande av kärnavfall 
2.5 Befintligt SFR 
2.6 Internationell utblick 

 3 Avgränsning  
3.1 Verksamhet 
3.2 Påverkan, effekter och konsekvenser 
3.3 Geografisk avgränsning 
3.4 Avgränsning i tid  
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4 Samråd 

5 Sökt verksamhet och alternativ 

5.1 Sökt verksamhet  

5.2 Alternativa lokaliseringar 

5.3 Alternativa utformningar  

– Tidigare layouter  

– Metoder för omhändertagande av reaktortankar  

– Markförvar  

– Mellanlagring 

– Hantering av bergmassor 

5.4 Nollalternativet 

– Utveckling av platsen  

– Servicedrift av kärnkraftverken 

– Mellanlagring  
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6 Platsförutsättningar 
– Planförhållande, befolkning och infrastruktur 
– Riksintressen och skyddade områden  
– Geologi  
– Hydrologi och meteorologi  
– Naturmiljö  
– Kulturmiljö och landskap  
– Rekreation och friluftsliv  
– Buller  
– Utsläpp till luft  
– Radiologiska förutsättningar  
– Naturresurser  

 7 Anläggning och verksamhet  
7.1 Befintlig SFR-anläggning  
7.2 Integrerad anläggning  
7.3 Modernisering och teknikutveckling 
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8 Påverkan och konsekvenser 
8.1 Ianspråktagande av mark  
8.2 Buller och vibrationer  
8.3 Strålning  
8.4 Utsläpp till vatten  
8.5 Utsläpp till luft  
8.6 Påverkan på yt- och grundvattennivåer  
8.7 Konsekvenser för naturmiljö  
8.8 Konsekvenser för boendemiljö och hälsa  
8.9 Konsekvenser för landskapsbild  
8.10 Avfall och resursförbrukning  

 9 Risk- och säkerhetsfrågor  
9.1 Byggskede 
9.2 Driftskede 
9.3 Avveckling 
9.4 Efter förslutning (långsiktig säkerhet) 
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10 Kumulativa effekter  

 11 Samlad konsekvensbedömning 

12 Uppföljning  

 13 Ordlista  

 14 Referenser  
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Resultat från utredningar 



Transportutredning 1(2) 
 
 Utredningen beskriver: 
• Transportalternativ för bergmassor. 

• Övriga transporter, byggtrafik och persontransporter. 

• Transporternas påverkan på trafikflöden på det allmänna vägnätet. 

• Förutsättningarna för att använda närbelägna hamnar för pråmtransporter 
(Hargshamn och Forsmark). 

• Investeringar och övriga åtgärder. 

• Andra kända anläggningsprojekt i området (framförallt Kärnbränsleförvaret) 
och deras påverkan i form av transporter och kumulativa effekter. 

31 



32 



Transportutredning 2(2) 

• Flest transporter från SFR mellan åren 2017 och 2019 då bergarbetena pågår. 

• Som mest cirka 540 fordonsrörelser per dygn, varav transporter av bergmassor 
utgör cirka 370 om alla massor transporteras bort på lastbil. 

• Lägger man till Kärnbränsleförvarets transporter blir det cirka 970. 

• De största trafikmängderna totalt på det allmänna vägnätet under samtliga 
skeden kommer att bestå av den ordinarie trafiken. 

• Trafiken från SFR utgör cirka 10 % av den totala trafikmängden. 

• Möjligheten att transportera bort bergmassor med pråm från Forsmarks hamn 
utreds för närvarande, vilket innebär minskade transporter. 
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Bullerutredning 

• Nya mätningar av ljudnivåerna i området och längs med vägarna har gjorts.  

• Preliminära resultat från bullerberäkningar utmed transportvägarna visar att: 

– I nollalternativet, år 2019, kommer cirka 170 bostadshus att ha ljudnivåer 
högre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå.  

– Med SKB:s transporter, både från SFR och Kärnbränsleförvaret, får 
ytterligare cirka 20 bostadshus högre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå.  

– Tillkommande trafik från bygget av SFR gör att det ekvivalenta bullret på 
vägnätet generellt ökar med upp till 3-4 dBA. 

• De preliminära resultaten visar att riktvärdena vid det nya bostadsområdet vid 
Igelgrundet klaras. 

• Enligt bedömning påverkas inte närliggande fågelskyddsområde.  
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Naturmiljöutredning  



Miljöriskanalys 1(2) 

• Utredningen ska klarlägga vilka risker för miljö och människors hälsa 
(arbetsmiljörisker undantagna) som finns i samband med utbyggnad, drift  
och avveckling.  

• Även risker förknippade med transporter till och från anläggningen ingår i 
analysen.  

• Radiologiska risker hanteras separat inom de säkerhetsanalyser som 
genomförs för driften av anläggningen respektive långsiktig säkerhet efter 
förslutning. 

• Risknivån baseras på uppskattningen av olycksfrekvens och konsekvens och 
redovisas i en riskmatris. 
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Miljöriskanalys 2(2) 
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Preliminära resultat visar att under samtliga skeden finns det ett antal risker där 
åtgärder kan krävas. 

 
  

Riskmatris för miljö 



Hydrogeologisk utredning 1(2) 
• Utgör underlag för prövningen av vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 

kapitel. 

• Beskriver: 

– Prognos för framtida inläckage samt verksamhetens påverkan på yt- och 
grundvattensituationen idag och efter planerad utbyggnad. 

– Kemisk sammansättning på länshållningsvattnet.  

– Konsekvenser för befintlig verksamhet vid SFR, dvs. om 
vattenverksamheten kommer att ha en inverkan på exempelvis inläckage, 
drift eller skyddsanordningar vid befintlig anläggning. 

– Interaktion mellan Kärnbränsleförvaret och SFR samt hydrogeologiska 
konsekvenser av detta. Eventuella kumulativa effekter. 

– Privata eller kommunala energi-/dricksvattenbrunnar och eventuell 
påverkan på dessa. 
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Hydrogeologisk utredning 2(2) 
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Lokalisering 

Kaj Ahlbom 



Lokaliseringsutredningen 
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Syftet med lokaliseringsutredningen är att  
• Beskriva de förutsättningar för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall som är 

av betydelse vid lokalisering. 

• Redovisa motiven till varför SKB valt Forsmark och en utbyggnad av SFR 
som huvudalternativ. 

 
 
 



SKB:s skäl till att bygga ut SFR 

Skälen till att SKB vill bygga ut SFR för slutförvaring av 
kortlivat rivningsavfall är: 

 
• Goda erfarenheter av bygge och drift av befintligt SFR. 

• Det drift- och rivningsavfall som ska förvaras i den utbyggda delen har 
liknande egenskaper som det avfall som förvaras i befintligt SFR.  

• De goda erfarenheterna från befintligt SFR och likheterna i bergförhållanden 
ger ett starkt stöd för att säkerheten kan uppnås även för en tillbyggd 
anläggning för avfall med liknande egenskaper.  

• Genom att samla all slutförvaring av kortlivat avfall till en anläggning uppnås 
tids- och kostnadsbesparingar jämfört med alternativet att etablera och driva 
två anläggningar för slutförvaring av avfall med liknande egenskaper. 
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Alternativ plats 

Lagstiftningen har ändrats sedan SFR lokaliserades och kräver nu jämförelser 
med en eller flera alternativa platser.  

 
SKB menar att en alternativ plats ska ha potential att uppfylla krav på långsiktig 
säkerhet, samt goda förutsättningar för att tekniskt uppföra och driva ett 
slutförvar så att påverkan på miljö och människors hälsa blir begränsad. Det 
ska även vara sannolikt att det går att få samhällelig acceptans för slutförvaret. 

 
Huvudgrupper av lokaliseringsfaktorer: 
• Långsiktig säkerhet. 
• Teknik för genomförande. 
• Miljö och hälsa. 
• Samhällsaspekter. 

 
Även tidsåtgång till driftklar anläggning beskrivs trots att detta inte strikt kan ses 
som en lokaliseringsfaktor.  
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Referensområden – långsiktig säkerhet 
• Ett stort antal potentiellt geologiskt lämpliga områden. 

• För att översiktliga bedömningar av långsiktig radiologisk säkerhet ska vara 
meningsfulla krävs undersökningsdata från berggrunden. En alternativ plats 
bör därför sökas bland områden där sådana data existerar. 
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Referensområden i 
lokaliseringsutredningen 



Långsiktig säkerhet 

Följande säkerhetsrelaterade lokaliseringsfaktorer har 
beaktats: 
• Vattengenomsläpplighet i berggrunden. 

• Hydraulisk gradient. 

• Seismisk aktivitet. 

• Malmpotential. 

• Risk för brunnsborrning. 

Klimat och klimatrelaterade processer, liksom reducerande 
förhållanden, har beaktats men ses inte som platsskiljande.  
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Slutsatser långsiktig säkerhet 

• Med undantag för Svartboberget (malmpotential) bedöms översiktligt 
alla referensområden som potentiellt lämpliga ur säkerhetssynpunkt. 

• Inget av referensområdena framstår som uppenbart mest lämpligt 
som alternativ plats.  

• Om platskännedom tas med i bedömningen framstår Simpevarps- 
eller Laxemarområdet som mest lämpliga som alternativa 
förläggningsplatser. Ur säkerhetssynpunkt bedöms dessa områden 
som likvärdiga. 
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Slutsats alternativ plats 

Den samlade slutsatsen är att den enda plats som kan erbjuda realistiska 
alternativ till Forsmark är Simpevarp/Laxemar. Detta baseras på följande: 
  
• Simpevarp/Laxemar har omfattande data om berggrunden som kan användas 

för en bedömning av platsens lämplighet för ett slutförvar för rivningsavfall. 
• Simpevarp/Laxemar har goda tekniska förutsättningar - bergbyggnad, 

transportsystem, infrastruktur. 
• Ett slutförvar vid Simpevarp/Laxemar ger begränsad påverkan på miljö och 

människors hälsa.  
• Ett slutförvar vid Simpevarp/Laxemar är sannolikt samhälleligt möjligt.  
 
Simpevarp framstår som lämpligast av Simpevarp/Laxemar. Huvudskälen är 
kortare transportavstånd och mindre påverkan på natur- och kulturmiljöer för 
Simpevarp, samt tveksamheter vad gäller möjlighet att få tillgång till mark i 
Laxemarområdet. 
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Utbyggnad av SFR 
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Anläggning under jord och deformationszoner 
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Borrhål som använts vid sammanställning 
av vattengenomsläpplighet 



Slutsatser säkerhetsrelaterade faktorer   

• Bergets vattengenomsläpplighet är normal. 
• Den hydrauliska gradienten är låg. 
• Den seismiska aktiviteten är låg.   
• Malmpotential saknas. 

 
Risken för brunnsborrning är obefintlig så länge förvarsområdet är 
havstäckt. I ett långt tidsperspektiv kan brunnsborrning inte uteslutas.  
 
Sammantaget  bedöms området för SFR-utbyggnad som potentiellt 
lämpligt baserat på faktorer viktiga för den långsiktiga säkerheten. 
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Slutsatser tekniska förutsättningar 

• Bygge och drift av berganläggningar – goda erfarenheter från SFR. 

• Utrymme för anläggningar ovan och under mark – utrymme bedöms 
finnas. 

• Transporter - sjötransporter till Forsmarks hamn. 

• Samlokalisering med befintligt SFR – ger unika 
samordningsmöjligheter. 

• Tidsåtgång till färdig anläggning – ca fyra år efter tillstånd. 
 

Sammantaget bedöms det finnas goda tekniska förutsättningar för 
bygge och drift av ett utbyggt SFR. 
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Slutsatser miljö och hälsa 

• Etableringen sker nästan helt inom ett befintligt industriområde. 

• Anläggningen ligger långt ifrån närmaste permanentboende. 

• Lokaliseringen ger förutsättningar för att använda befintlig eller 
gemensam infrastruktur och tekniska system, vilket ger ett effektivt 
utnyttjande av resurser . 
 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för miljö och hälsa under 
bygge och drift bli små.  
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Slutsatser samhällsaspekter 

• I Östhammars kommun finns erfarenhet av SFR och andra kärntekniska 
anläggningar.  

• Opinionsundersökningar avseende Kärnbränsleförvaret har visat på hög 
acceptansnivå och troligen gäller detta även en utbyggnad av SFR. 

• En utbyggnad av SFR har ingått i SKB:s planer ända sedan anläggningen 
byggdes. Utbyggnaden är kommunicerad med såväl nationella myndigheter 
och regeringen som Östhammars kommun. 

• Berörda fastighetsägare är SKB och FKA. Rådighet bedöms kunna uppnås.  

• Vissa förändringar av detaljplanen krävs. 

Sammantaget bedömer SKB de samhälleliga förutsättningarna för att bygga ut 
SFR som goda.  

 

53 



Alternativ lokalisering - Simpevarpsområdet 
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Borrhål som använts vid 
sammanställning av 
vattengenomsläpplighet 

Hålö, Ävrö och Simpevarp 



Möjlig utformning 
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Slutsatser säkerhetsrelaterade faktorer 

• Bergets vattengenomsläpplighet är normal. 
• Den hydrauliska gradienten är låg.  
• Den seismiska aktiviteten är låg.   
• Malmpotential saknas. 

 
Med ett förvar under land finns risk för brunnsborrning. Förvaret 
föreslås förläggas på140-200 m djup för att minska denna risk. 
 
Sammantaget bedöms ett slutförvar under Ävrö som potentiellt lämpligt 
baserat på faktorer som är viktiga för den långsiktiga säkerheten. 
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Slutsatser tekniska förutsättningar 

• Bygge och drift av berganläggningar - direkta, ”fullskaliga” 
erfarenheter av bygge och drift finns från flera 
underjordsanläggningar. 

• Utrymme för anläggningar ovan och under mark - tillräckliga 
utrymmen bedöms finnas. 

• Transporter - sjötransporter till Simpevarps hamn.  

• Samordning med befintlig eller planerad verksamhet - en helt ny 
fristående anläggning med en egen driftorganisation måste etableras.  

• Tidsåtgång till färdig anläggning – ny platsundersökning medför att 
ansökan förskjuts med ca tre till fyra år. Byggtid blir något längre än i 
Forsmark. 
 

Sammantaget bedöms det finnas goda tekniska förutsättningar för 
bygge och drift av ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i 
Simpevarpsområdet. 
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Slutsatser miljö och hälsa 

• Etableringen sker i anslutning till befintligt industriområde och övriga 
kärntekniska anläggningar i området. 

• Nytt område behöver tas i anspråk för anläggningar ovan jord. 

• Avståndet till närmaste permanentboende är relativt stort. 

• Lokaliseringen ger förutsättningar för att använda befintlig 
infrastruktur. 
 

Sammantaget bedöms konsekvenser för miljö och hälsa under bygge 
och drift bli små.  
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Slutsatser samhällsaspekter 

• I Oskarshamns kommun finns erfarenhet av Clab och andra 
kärntekniska anläggningar.  

• Opinionsundersökningar avseende Kärnbränsleförvaret och den 
planerade Inkapslingsanläggningen har visat/visar på hög 
acceptansnivå och troligen gäller detta även för ett slutförvar för 
kortlivat rivningsavfall.  

• Berörd fastighetsägare är OKG. Rådighet bedöms kunna uppnås.  

• Detaljplan behöver upprättas. 

Sammantaget bedömer SKB de samhälleliga förutsättningarna att 
etablera ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Simpevarpsområdet 
som goda. 
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Jämförelse långsiktig säkerhet 

• I båda områdena finns bergblock som är tillräckligt stora.  

• Vattengenomsläppligheten i båda områdena är normal. SFR-området 
uppvisar något lägre vattengenomsläpplighet i intervallet 100-200 m djup.  

• Båda områdena har låga hydrauliska gradienter. Gradienten är dock något 
högre i Simpevarp.  

• Båda områdena har låg seismisk aktivitet och saknar malmpotential. 

• Risken för brunnsborrning är obefintlig för SFR-området så länge förvaret är 
beläget under havet. På lång sikt kommer båda områdena att vara belägna 
under land. 

• Jämförande bedömningar av förutsättningarna för långsiktig säkerhet 
indikerar marginella skillnader mellan SFR och Simpevarp. De skillnader som 
ändå indikeras talar till SFR:s fördel. 
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Jämförelse tekniska förutsättningar 

• Båda platserna har goda egenskaper för bergbyggnad och god tillgång till 
såväl konventionell som kärnteknisk infrastruktur.  

• Transportverksamheten kan anpassas till båda platserna. 

• Den ur ett industriellt perspektiv avgörande fördelen med en utbyggnad av 
SFR är att all slutförvaring av kortlivat avfall samlas till en plats i landet och till 
en anläggning.  

– Tids- och kostnadsbesparingar i etableringsskedet - huvuddelen av de 
funktioner som krävs för driften finns redan.   

– Bättre förutsättningar för långsiktig kontinuitet i verksamheten - samordning 
med driftavfall.  

– Dyrare att bygga i Simpevarp - nyetablering av anläggningar ovan mark 
och behov av två nedfartstunnlar.  

– Dyrare  med Simpevarp - två slutförvarsanläggningar med varsin 
driftsorganisation.     
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Jämförelse övriga aspekter 

Miljö och hälsa 
• Båda alternativen bedöms ge små och hanterbara miljökonsekvenser.  
• I Simpevarp behöver oexploaterad mark tas i anspråk för driftområde ovan 

mark. Vid SFR kan befintligt driftområde utnyttjas. 
 

Samhällsaspekter 
• Goda  samhälleliga förutsättningarna för båda alternativen.  
• Möjligen en högre grad av acceptans för SFR-utbyggnad än för Simpevarp.   
 

Tidsplan 
• En anläggning i Simpevarp skulle förskjuta tidsplanen – kräver en 

platsundersökning.  
• Byggtiden blir ett år längre för Simpevarp, främst beroende på behovet av 

två nedfartstunnlar.  
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SKB:s huvudslutsatser 

• Det realistiska alternativet till en utbyggnad av SFR är ett helt nytt förvar i 
Simpevarp. 

• Vad avser långsiktig säkerhet är skillnaderna mellan vald och alternativ 
lokalisering marginella. De skillnader som ändå indikeras talar till SFR:s 
fördel.  

• SFR ger tydliga fördelar med avseende på etablering och drift, i grunden 
beroende på att man där kan samla all slutförvaring av kortlivat radioaktivt 
avfall till en plats. 

SKB:s huvudslutsatser är: 
• Med den valda lokaliseringen kan ändamålet med verksamheten uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
• Ingen annan plats, som är tillgänglig och som är uppenbart bättre än den 

valda, kan tas i anspråk med rimliga insatser. 
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