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 1 Svensk Kärnbränslehantering AB 
Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co 

 

 

Del I 
•SKB:s verksamhet och handlingsplan 

Del II 
•Avfallshantering och slutförvaring 

Del III 
•Aveckling av kärntekniska anläggningar 

Del IV 
•Övriga frågor 



 1514451  -  Innehållsförteckning Fud 2016 Internal information  0.1  Preliminary 2 (14) 

 

 2 

 

Förord 

Sammanfattning 

Del I SKB:s verksamhet och handlingsplan 

I denna del: 

 Sammanfattas gällande förutsättningar för Fud-programmet och dess relation till andra 

redovisningar. I delen finns kort sammanställning av tidigare Fud-program. 

 Beskrivs de anläggningar (etablerade och planerade) som behövs för säker 

avfallshantering och slutförvaring  

 Handlingsplanen som presenteras syftar till att beskriva när de olika anläggningarna 

behövs och vilka åtgärder (forskning och teknikutveckling) som ska vara genomförda 

till identifierade milstolpar. Den strategiska handlingsplanen innehåller 

- Gällande plan för genomförande med milstolpar. Identifierade risker och 

åtgärder samt kopplingar framgår. 

- Beskrivning av den ”arbetsmetodik” som tillämpas för att dels identifiera 

behövda åtgärder och dels säkerställa kompetens och resurser. 

- Genomgång av kvarstående frågor i relation till milstolpar. De frågeställningar 

som kräver aktiviteter under kommande Fud-period beskrivs i Del II av 

programmet. 

1 Introduktion (Del I) 

1.1 Förutsättningar 

Jfr Fud 2013 

1.1.1 Gällande regelverk och SKB:s uppdrag 

Kort om för Fud gällande regelverk (Jfr Fud 2013, SSM:s PM 15-520) 

1.1.2 Grundläggande principer 

Jfr Fud 2013 

1.1.3 KBS-3-metoden 

Jfr Fud 2013 (överväg placering?) 

1.1.4 Det radioaktiva avfallet och det använda kärnbränslet 

 Kort om låg och medelaktivt avfall (jfr fud 2013) 

 Kort om använt kärnbränsle (jfr fud 2013) 

 Kort om internationellt kunskapsläge (någonstans) 

1.2 Program för forskning, utveckling och demonstration 

Jfr fud 2013 

 Fud-programmens fokus har varierat genom åren, beroende på var tyngdpunkten i 

SKB:s verksamhet har legat. 

 Beskriv Fud 2016 under egen rubrik  

o speciell situation råder (pågående tillståndärenden) 
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o beskriv avgränsningar 

o beskriv struktur/upplägg 

o sammanhållen redovisning av teknikutv och forskning 

- går ifrån heltäckande redovisning av processer för forskning, fokuserar 

på frågeställningar 

o Avveckling och rivning redovisas i egen del 

 Figur som visar Milstolpar i SKB:s utveckling (uppdateras med perioden efter 2011) 

(Fig 1-1 i Fud 2013) 

1.3 Fud-programmen i relation till andra redovisningar till SSM 

Jfr Fud 2013, SSM:s PM 15-520 

Inför Fud 2016 är situationen speciell med två samtidigt pågående tillståndsärenden i Mark- och 

Miljödomstolen samt hos SSM, ett för slutförvarsystemet för använt kärnbränsle och ett för 

utbyggnad av SFR för drift- och rivningsavfall.  

1.4 Finansiering 

Jfr Fud 2013 

2 Beskrivning av avfallssystemet 

Jfr Fud 2013 

Figur som visar hela systemet (Fig 1-2 i Fud 2013) 

2.1 Befintliga anläggningar 

2.1.1 Översikt 

Systemet för kortlivat låg- och medelaktivt avfall är väl utbyggt. 

 Kortlivat låg- och medelakrivt 

- SFR 

- Lokala anläggningar 

 Långlivat låg- och medelaktivt 

- mellanlager 

 KBS-3 

- Clab 

 Transportsystem 

- Sigrid 

- Transporbehållar 

- Specialfordon 

2.1.2 Anläggningar inom systemet för låg- och medelaktivt avfall 

2.1.3 Anläggningar inom KBS-3-systemet 

2.1.4 Transportsystemet 
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2.2 Nya anläggningar och utbyggnad av befintliga anläggningar 

2.2.1 Översikt 

Behov av nya anläggningar och öka kapacitet i vissa befintliga anläggningar (utbyggnad) 

 Kortlivat låg- och medelaktivt 

- Bygga ut SFR 

- Markförvar (etablering av markförvar för rivningsavfall skulle minska 

utbyggnaden av SFR) 

- Mellanlager (lokala/gemensamt) 

 Långlivat låg- och medelaktivt 

- Större mellanlagringskapacitet (lokala mellanlager på kraftverksområdena, 

gemensamt mellanlager ) 

- Hantering av historiskt avfall 

- Mellanlager 

- SFL 

 KBS-3 

- Clink (ny inkapslingsdel i anslutning till Clab) 

- Kärnbränsleförvaret i Forsmark 

- Kapselfabrik 

 Transportsystem 

- Transporbehållar för inkapslat använt bränsle 

- Transporbehållar för långlivat avfall 

2.2.2 Anläggningar inom systemet för låg- och medelaktivt avfall 

2.2.3 Anläggningar inom KBS-3-systemet 

2.2.4 Transportsystemet 

3 Plan för genomförande 

3.1 Inledning 

SKB:s planering för att uppföra och ta i drift nya anläggningar samt utbyggnader och andra 

större åtgärder i befintliga anläggningar.  

- Gällande övergripande tidsplan för KBS-3 

- Gällande övergripande tidsplan för låg- och medelaktivt avfall  

- Tidsatta milstolpar 

Kopplingar och beroenden påpekas 

3.2 Tidsplan för låg- och medelaktivt avfall 

3.2.1 Kortlivat avfall 

Milstolpar 
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Flera öppna frågor: 

- Mellanlager (behov),  

- Markförvar (behov),  

- byggstart utbyggnad SFR (tid),  

- start nedmontering och rivning av reaktorer (tid) 

3.2.2 Långlivat avfall 

Milstolpar 

Utredning pågår 

3.3 Tidsplan för använt kärnbränsle 

Milstolpar 

3.4 Risker och åtgärder 

4 Arbetsmetodik 

4.1 Översikt 

Syfte med detta kapitel är att beskriva den iterativa processen: Forskning – teknikutveckling – 

”initialtillstånd” – utvärdering av säkerhet efter förslutning etc. 

- Forskning 

- Teknikutveckling 

- Utvärdering (av säkerhet efter förslutning och under drift) 

Hur kompetens och organisation anpassas till olika utvecklingslägen/skeden (tillståndsprövning, 

detaljprojektering, utbyggnad, drift ….)  

4.2 FoU-strategi 

- Information från SKB:s forskningsstrategi (SKBdoc 1477317) 

4.3 Teknikutvecklingsprocess 

- Information från strategiska teknikutvecklingsplan (SKBdoc 1325700) 

4.4 Resurser, kompetens och organisation 

4.4.1 Resurser och kompetens inom SKB  

4.4.2 Resurser och kompetens hos leverantörer 

4.4.3 Samarbeten 

4.4.4 Organisation 

4.5 SKB:s anläggningar för forskning, utveckling och 
demonstration 

Beskriv hur aktiviteter i laboratorierna påverkat genomförandet av nya anläggningar samt 

framtidsplanerna. 



 1514451  -  Innehållsförteckning Fud 2016 Internal information  0.1  Preliminary 6 (14) 

 

 6 

 

- Äspölaboratoriet 

- Kapsellaboratoriet 

- Bentonitlaboratoriet 

- Materiallaboratoriet 

5 Kvarstående frågor 

5.1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs översiktligt de kvarstående frågor kring teknikutveckling och kring 

säkerhet efter förslutning som SKB identifierat. I första hand beskrivs frågor som behöver vara 

lösta till nästa milstolpe för respektive verksamhetsområde i den handlingsplan som beskrivs i 

kapitel 3. För använt bränsle innebär detta PSAR inför byggstart för förvaret. För låg- och 

medelaktivt avfall…#  

Nedan följer genomgång av kommande milstolpar för använt kärnbränsle, låg- och medelaktivt 

avfall samt avveckling av kärntekniska anläggningar. 

- Beskrivning av vad milstolpen innebär 

- Genomgång av prioriterade områden/frågor som kräver insatser avseende forskning 

respektive teknikutveckling (för avveckling och rivning delvis andra insatser) 

Antalet prioriterade områden bedöms vara ca 4-7 per barriär  

För avveckling anpassas genomgången till de specifika frågeställningar som ska hanteras. 

Kommentar: avsnitt 5.4 Kapsel utgör ett illustrerande exempel 

5.2 Använt bränsle 

5.2.1 Översikt 

5.2.2 Underlag till PSAR inför byggstart av kärnbränsleförvaret 

Beskrivning av milstolpen – vad måste vara färdigt 

därefter följer för varje barriär kort beskrivning av områden med kvarstående frågor 

Bränsle 

Exempel på områden med kvarstående frågor: 

 Udda bränslen  

 Bränsleinformation (inklusive databaser) 

 Resteffekt och bränslemätningar 

 Kriticitet 

 Bränsleupplösning och radionuklidkemi 

Kapseln 

För kapseln ska konstruktionsfasen (se avsnitt #) i huvudsak vara slutförd till PSAR vilket 

medför att kapselns referensutformning ska vara verifierad mot krav, tillverkningsmetoder ska 

vara verifierade, provnings- och kontrollprocesser ska vara utvecklade och förutsättningar för 

kvalificering ska redovisas. För att detta ska vara möjligt behövs även forskning avseende vissa 

aspekter av kopparmaterialet och järnmaterialet eftersom kunskap om dessa material är en 

förutsättning för att kunna genomföra designanalyser.  

För analysen av säkerhet efter förslutning finns en rad frågor som kräver vidare insatser, i första 

hand fram till SAR, med kunskapsläget vid PSAR och inför beslut om byggstart som viktiga 

avstämningspunkter. 
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I sammanfattning finns följande områden med kvarstående frågor vad avser teknikutveckling 

och analys av säkerhet efter förslutning för kapseln. 

 Designfrågor 

- Designanalysen behöver uppdateras baserat på nya konstruktionsförutsättningar 

- uppdaterad materialmodell för insatsens gjutjärn 

- krav på H-O-S-P i kapselkoppar  

- krav på koppar i gjutjärn 

 Tillverkning  

# text om återstående frågor. 

 Kontroll och provning 

# text om återstående frågor. 

 Korrosionsfrågor 

- bättre förståelse sulfidkorrosion (viktigaste kopparkorrodanten i slutförvarsmiljön, 

mindre pessimistiska antaganden kan göras i kommande säkerhetsanalyse) 

- vissa insatser kring lokal korrosion 

- mindre insatser kring kopparkorrosion vid höga kloridhalter,  

- mindre insatser kopparkorrosion i rent vatten,  

- mindre insatser strålningsinducerad korrosion,  

- mindre insatser spänningskorrosion  

- verifiering av olika kopparmaterial (basmaterial, kallbearbetat, svetsat etc) för 

korrosionskänslighet.    

 Kopparkrypning 

- insatser för att öka förståelsen för krypning hos koppar vid mekaniska belastningar.  

- förståelsen för hur inblandning av fosfor leder till gynnsamma krypegenskaper stärkas 

Buffert, återfyllning och förslutning 

Exempel på områden med kvarstående frågor (teknikutveckling och analys av säkerhet efter 

förslutning): 

 Utformning av buffert och återfyllning 

 Produktionsprocessen för tillverkning av buffert- och återfyllningskomponenter 

 Installation av buffert och återfyllning 

 Plugg 

 Bentonitmaterialets utveckling efter installation fram till mättnad 

 Bentonitmaterialets egenskaper i mättat tillstånd 

 Bentonitmaterialets utveckling efter mättnad 

 Långsiktig stabilitet med hänsyn tagen till temperatur, järninnehåll och cement (SFL).  

 Mindre insatser krävs kring växelverkan bentonit/koppar samt för gastransport.  

 Försök behöver genomföras för att verifiera adekvat hanteringen i säkerhetsanalysen av 

diffusion i bentonit och av överföring av vattenlösta ämnen mellan bentonit och grundvatten. 
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Berg 

Exempel på områden med kvarstående frågor vad avser teknikutveckling och analys av säkerhet 

efter förslutning. 

 Metodik för detaljundersökningar med tillhörande modellering 

Tunnelproduktion 

 Geologi 

Exempel  

– H-M egenskaper hos sprickor och sprickzoner,  

– Termiskt inducerad spjälkning,  

– Grundläggande kunskaper om bergets THM egenskaper,  

– Postglaciala förkastningar,  

– Seismiskt nätverk,  

– Svenska fokalmekanismer och jordskalvshärledda spänningar i Sverige,  

– PSHA. 

 Hydrogeologi 

Exempel 

– Modellering av hydromekanisk koppling,  

– Test av koppling ytvatten-grundvatten, Kopplad grundvattenflöde-permafrost-

glacial simulering av Forsmark,  

– DFN-R (integrerad geo-hydro DFN),  

– Koppling av transient hydro-kemi-transport. 

 Geokemi 

 Transport av lösta ämnen 

Ytekosystem 

 

Klimat 

 

Tekniska system 
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Monitering 

5.2.3 Underlag PSAR Clink, detaljprojektering av inkapslingsdel Clink samt till 
produktionssystem kapsel 

5.2.4 Inför byggstart av inkapslingsdel Clink och kapselfabrik 

5.2.5 Underlag till detaljprojektering av tillfarter 

5.2.6 Passage av nivån under toppförslutning 

5.2.7 Underlag produktionssystem bentonitkomponenter 

5.2.8 Underlag till detaljprojektering av deponeringsområde  

5.2.9 Start samfunktionsprovning av KBS-3-systemet 

5.2.10 Underlag till förnyad SAR 

5.3 Låg och medelaktivt avfall 

Provskrivning mot milstolpar pågår  

5.4 Avveckling av anläggningar 

Provskrivning mot milstolpar pågår 

6 Flexibilitet vid ändrade yttre förutsättningar  

Avvaktar 
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Del II Avfallshantering och slutförvaring 

 

7 Introduktion (Del II) 

Denna del omfattar beskrivning av nuläge och program för de kvarstående frågor avseende 

forskning och teknikutveckling som identifierats i Del 1, Kapitel 5. Delen omfattar både använt 

kärnbränsle och låg- och medelaktivt avfall. Den planerade rubrikstrukturen bygger på de 

kvarvarande frågor som innebär forsknings- eller teknikutvecklingsaktiviteter under kommande 

Fud-period. Exempel på rubriker finns för Kapsel. 

8 Bränsle 

9 Radioaktivt avfall 

10 Kapsel 

10.1 Översikt 

10.2 Konstruktion 

10.2.1 Designanalys 

Nuläge 

Program 

10.2.2 Materialmodell Fe 

Nuläge 

Program 

10.2.3 Vätets roll i koppar 

Nuläge 

Program 

10.2.4 Underbyggda krav på H-O-S-P 

Nuläge 

Program 

10.2.5 Krav på maximal kopparhalt i gjutjärn 

Nuläge 

Program 

10.3 Tillverkning 

10.3.1 Insats 

Nuläge 

Program 

10.3.2 Kopparkomponenter 
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Nuläge 

Program 

10.3.3 Förslutning 

Nuläge 

Program 

10.4 Provning och kontroll 

10.5 Korrosion 

10.5.1 Sulfidkorrosion 

Nuläge 

Program 

10.5.2 Lokal korrosion 

Nuläge 

Program 

10.5.3 Kloridkorrosion 

Nuläge 

Program 

10.5.4 Kopparkorrosion i rent vatten 

Nuläge 

Program 

10.5.5 Strålningsinducerad korrosion 

Nuläge 

Program 

10.5.6 Spänningskorrosion 

Nuläge 

Program 

10.5.7 Verifiering av olika kopparmaterial för korrosionskänslighet 

Nuläge 

Program 

10.6 Kopparkrypning 

10.6.1 Fosfors inverkan 

Nuläge 

Program 
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10.6.2 Deformation 

Nuläge 

Program 

10.6.3 Brott 

Nuläge 

Program 

11 Betongbarriärer 

12 Buffert och återfyllning 

13 Berg 

14 Ytnära ekosystem 

15 Klimat 

16 Tekniska system 

Kapitel övervägs 

17 Monitering 

Kapitel övervägs 
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Del III Avveckling av kärntekniska anläggningar 

I denna del redovisas hur ansvaret fördelas för avveckling av kärnkraftsreaktorerna samt hur det 

är planerat att genomföras. Detta inkluderar även avvecklingen av SKB:s kärntekniska 

anläggningar. 

 

Utifrån tidigare utvecklingsarbete och nuvarande avvecklingsplanering beskrivs vilka ytterligar 

insatser som är behövliga samt hur samarbete bedrivs nationellt och internationellt.  

18 Introduktion (Del III) 

• Struktur Del III 

• Koppling till övriga delar i Fud 

• Huvudsakliga kommentarer Fud 2013 

• Samrådsmöten 

19 Ansvarsförhållanden 

• Kravbild 

• Befintliga/planerade ansvaret för avveckling 

• Befintliga/planerade delegeringar 

• Nationell/internationell samordning 

20 Avvecklingsplanering 

• Respektive Anläggning/TH:s planering 

• Allsidig – alternativ/motiv 

• Komplett, översiktlig, läsbar 

• Samordna planeringen, bottom-up i del III, top-down del I (?) 

• Erfarenheter från befintlig verksamhet 

21 Utveckling och forskning 

• Systematisk beskrivning av utvecklingsarbetet och dess strategi 

• Vem gör vad, nationellt/internationellt 

• Koppling till Avvecklingsplanering 

22 Beroenden och flexibilitet 

• Ändrade förutsättningar 

• Påverkan avveckling/avfallssystemet 

• Vilka åtgärder kan vidtas eller nu vidtas 

• Hänvisa till övriga delar i Fud och vise versa 
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Del IV Övriga frågor 

Kommentar: Innehåll ej specificerat. Exempel: Informationsbevarande över generationer 

 

 


