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3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för 
uppförande och drift med avseende på långsiktig 
strålsäkerhet 
I detta kapitel redovisas SSM:s bedömning av SKB:s redovisning kring slutförvarets 
initialtillstånd efter förslutning. Initialtillståndet är ett resultat av uppförandet av 
slutförvarsanläggningen i berget vid Forsmark, tillverkning av tekniska barriärer, 
inkapsling av använt kärnbränsle, installationen av de tekniska barriärerna, inplacering av 
inkapslat kärnbränsle samt tunnlarnas förslutning. SKB definierar initialtillståndet utifrån 
platsförutsättningar, det använda kärnbränslets egenskaper samt 
konstruktionsförutsättningar som har tagits fram baserat på erfarenheter från tidigare 
säkerhetsanalyser. En tillräckligt god kännedom om initialtillståndet utgör en 
grundförutsättning för analysen av slutförvarets långsiktiga säkerhet och strålskydd. Den 
naturliga och de tekniska barriärernas tillstånd och egenskaper vid tidpunkten för slutlig 
förslutning av slutförvaret påverkar slutförvarets långsiktiga risk för människors hälsa och 
miljön. En bedömning av genomförbarheten kopplar till förutsättningarna för att tillverka 
tekniska barriärer och andra komponenter i slutförvaret samt att uppföra och driva 
slutförvaret under höga kvalitetskrav och till rimliga kostnader. SSM:s bedömningar avser 
förutsättningar för Forsmarksplatsen, konstruktionsförutsättningar för tunnlar och tekniska 
barriärer, det använda bränslets egenskaper, tillverkning och kvalitetskontroll av 
komponenter i slutförvaret samt inverkan av uppförande- och driftfaserna på förvarets 
långsiktiga säkerhet och strålskydd efter förslutning. För SSM:s utvärdering av säkerhet 
under drift hänvisas till rapporten om Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring 
av använt kärnbränsle.  
 
SKB redovisar i ansökan övergripande principer för design och produktion av ett KBS-3 
förvar (SKB TR-10-12) samt konstruktionsförutsättningar för ett KBS-3V förvar (SKB 
TR-09-22). Konstruktionsförutsättningarna avser t.ex. specifikationer av krav på 
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komponenter i slutförvarssystemet som behöver uppnås för att tillgodose avsedda 
barriärfunktioner i slutförvarsmiljön. De utgör en grund för detaljutformningen av 
slutförvarssystemet. Den detaljerade informationen om de opåverkade geosfären och 
biosfären återfinns i den platsbeskrivande modellen (SKB TR-08-05). Den detaljerade 
informationen om bränslets initialtillstånd redovisas i bränslerapporten (SKB TR-10-13). 
Den detaljerade information om uppförande, konstruktion och inplacering av olika 
komponenter och delsystem redovisas i SKB:s produktionsrapporter (buffertlinjen SKB 
TR-10-15; kapsellinjen SKB TR-10-14; återfyllnadslinjen SKB TR-10-16; 
förslutningslinjen SKB TR-10-17; berglinjen SKB TR-10-18).  
 
SKB anser att det inte finns någon entydig tidpunkt för en lämplig definition av 
initialtillståndet. I SR-Site definieras initialtillståndet för det tekniska barriärsystemet 
utifrån tidpunkterna för kapseldeponering, buffertinstallation i ett enskilt deponeringshål 
och återfyllnad av en enskild deponeringstunnel. För geosfären och biosfären definieras 
initialtillståndet som tidpunkten då berguttaget för förvaret inleds (SKB TR-11-01, avsnitt 
5.1). SKB betraktar tidpunkten för slutlig förslutning av förvaret som mindre lämplig som 
en utgångspunkt för initialtillståndet eftersom den hydrauliska, termiska och kemiska 
utvecklingen i enskilda deponeringshål kommer att variera väsentligt under slutförvarets 
långa driftperiod. 
 
SSM håller med SKB om att det inte är ändamålsenligt att definiera initialtillståndet 
utifrån en enskild tidpunkt. Ur SSM:s perspektiv är dock tidpunkten då det 
ingenjörsmässiga arbetet vid uppförandet och driften av slutförvaret slutförs en särskilt 
viktig utgångspunkt för initialtillståndet eftersom myndigheten då inte längre kan utöva 
direkt tillsyn över de den förslutna anläggningen. SSM behandlar de planerade 
bergarbetena som en del av detta kapitel. Även SKB:s preliminära planer för slutlig 
förslutning bedöms inom detta kapitel. De tekniska barriärernas hydrauliska, termiska och 
kemiska utveckling i enskilda deponeringshål redovisas däremot i avsnittet om 
slutförvarets utveckling under de första 1000 åren även om vissa delar av utvecklingen 
inträffar före den slutliga förslutningen. SSM bedömer förläggningsplatsens lämplighet 
utifrån bergets och biosfärens tillstånd vid den tid då SKB genomförde 
platsundersökningar. Initialtillståndet för använt kärnbränsle antas i detta avsnitt vara 
tidpunkten då bränslet inkapslats i kopparkapseln. 
 
Utgångspunkten för att precisera slutförvarets tänkta initialtillstånd är föreskriftskraven 
som innebär att slutförvaret ska utformas för att på bästa sätt kunna motstå belastningar 
och degraderingsprocesser under mycket lång tid i slutförvarsmiljön. SKB har baserat 
nuvarande konstruktionsförutsättningar (SKB TR-09-22) och den aktuella 
referensutformningen av ett KBS-3 förvar på SKB:s näst senaste säkerhetsanalys SR-Can 
som publicerades 2006. Tidigare har en antal alternativa utformningar av enskilda 
förvarskomponenter tagits fram och utvärderats men senare ersatts, vilket har redovisats i 
SKB:s och reaktorinnehavarnas FUD program. Nya uppdaterade och förfinade 
konstruktionsförutsättningar för ett KBS-3 förvar och en uppdaterad referensutformning 
behöver utarbetats baserat på resultatet från nuvarande säkerhetsanalys SR-Site inklusive 
dess granskning.  En ny version av referensutformningen och 
konstruktionsförutsättningarna bildar en grund för framtagandet av 
säkerhetsredovisningen PSAR inför en eventuell start av konstruktionsarbeten vid 
Forsmarksplatsen (t.ex. SKB dokID 1471283). Erfarenheter från arbetet med en eventuellt 
kommande PSAR och SSM:s synpunkter på redovisningen samt informationen från den 
initiala uppförandefasen, vilket inkluderar detaljundersökningar av berget, behöver i sin 
tur utnyttjas för utvecklingen av en ytterligare preciserad referensutformning, tillverkning 
av slutförvarskomponenter med slutgiltig specifikation för användning i slutförvaret, samt 
en ny säkerhetsredovisning (SAR) som skulle behöva godkännas av SSM innan en 
eventuell provdrift av ett slutförvar blir möjlig. 
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Säkerhetsanalysarbetet kan dock inte vara den enda utgångspunkten för 
referensutformning för förvaret och de konstruktionsförutsättningar som preciserar krav 
på barriärsystemet liksom tillverkningskrav och acceptanskriterier för enskilda 
komponenter.  Praktiska aspekter så som begränsningar hos tekniska system, möjliga 
mänskliga misstag och i slutändan kostnader behöver beaktas. SKB:s program har sedan 
KBS-3-systemet började utvecklas gått från faser med fokus på grundvetenskap kring 
förhållanden på stora djup, platsförutsättningar, konceptstudier av 
slutförvarsutformningar, platsval och platsundersökningar, till numera ett större fokus på 
detaljerade konstruktionslösningar, tillverkning, oförstörande provning, bergarbeten m.m. 
inför en eventuellt kommande konstruktions- och driftfas. SSM har i bedömningarna inom 
detta kapitel beaktat SKB:s dokumenterade erfarenheter kopplade till praktisk 
genomförbarhet från SKB:s demonstrationsstudier vid Äspölaboratoriet samt 
kapsellaboratoriet och bentonitlaboratoriet i Oskarshamn. 
 
Denna succesiva utveckling av barriärsystemen inklusive kravspecifikationer baserade på 
resultat från säkerhetsanalyser liksom praktiskt utvecklingsarbete utgör en grund för att 
skapa förutsättningar att uppfylla myndighetens krav på tålighet och bästa möjliga teknik 
(5-6 §§ SSMFS 2008:21; 4§ SSMFS 2008:37). Dessa föreskriftskrav utgör en väsentlig 
utgångspunkt för SSM:s bedömning av SKB:s redovisning kring initialtillståndet. 
Samtliga komponenter som i ett eller annat väsentligt avseende påverkar det långsiktiga 
strålskyddet och säkerheten så som berget, tekniska barriärer, uppförda bergvolymer samt 
slutförvarets förslutning behöver bedömas ha gynnsamma egenskaper och vara lämpligt 
utformande i perspektivet långsiktig strålsäkerhet. Föreskriftskravet kopplat till 
barriärsystemets tålighet innebär att t.ex. materialval, utformning och dimensionering av 
tekniska barriärer, samt layout, tunnelutformning och platsanpassning behöver beakta 
aktuella och förväntade betingelser på förvarsdjup samt ha visats vara lämpliga under 
sådana omgivningsbetingelser. Det behöver visas att komponenter som SKB har tillägnat 
barriärfunktioner ger ett väsentligt bidrag till slutförvarets långsiktiga säkerhet och 
strålskydd. För uppfyllelse av kravet på bästa möjliga teknik (6§ SSMFS 2008:21) 
behöver det visas att andra utformningar av barriärsystemet som är industriellt möjliga att 
använda inom detta område är mindre lämpliga ur säkerhetssynpunkt än de som föreslås i 
tillståndsansökan. Alternativa utformningar av förvarskomponenter och 
förvarsutformningar har övervägts i olika faser av SKB:s program. För uppfyllelse av 
kravet på bästa möjliga teknik (4§ SSMFS 2008:37) behöver det dessutom visas att 
förläggningsplats och drift av slutförvaret har valts och utformats för att förhindra, 
fördröja och begränsa utsläpp från både tekniska och geologiska barriärer så långt som är 
rimligt möjligt. Bedömning av SKB:s förutsättningar att uppfylla dessa föreskriftskrav kan 
dock inte göras enbart med utgångpunkt från det initiala tillståndet och sådana 
bedömningar ingår därför inte i detta avsnitt. 
 
I detta tidiga steg i prövningsprocessen kan SKB:s konstruktionsförutsättningar, 
funktionsspecifikationer, referensutformning och tillverkningskrav inte betraktas som 
slutliga versioner avsedda för slutförvarets driftfas. SKB planerar för ett drifttagande av 
förvaret först i slutet av 2020-talet och kraven på ett fortsatt utvecklingsarbete kan i viss 
utsträckning förväntas leda till modifikationer och justeringar. Med tanke på att SKB:s 
program fortfarande är i en utvecklingsfas förväntar sig SSM också en gradvis ökad 
detaljeringsgrad i underlaget. Inom ramen för prövningen inför ett eventuellt tillstånd 
bedömer SSM förutsättningarna för SKB att demonstrera uppfyllelse av SSM:s 
föreskriftskrav givet den befintliga referensutformningen av ett KBS-3 förvar. Om det blir 
aktuellt med kommande uppförande- och driftfaser kommer SSM bedöma kravuppfyllelse 
med utgångspunkt från uppdaterade och mera detaljerade varianter av SKB:s 
konstruktionsförutsättningar, funktionsspecifikationer, referensutformning och 
tillverkningskrav som bildar underlag för kommande säkerhetsanalyser. Vid bedömning 
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av förutsättningarna för SKB att senare kunna demonstrera kravuppfyllelse inför drift av 
anläggningen beaktar SSM möjligheter att med rimliga utvecklingsinsatser åtgärda brister 
kopplat till den nuvarande redovisningen av det initiala tillståndet som myndigheten har 
identifierat inom ramen för den föreliggande granskningen. Ett antal sådana brister finns 
identifierade i den föreliggande granskningsrapporten. Inom granskningen specificerar 
SSM såväl åtgärder som SSM anser vara nödvändiga för SKB att beakta för att kunna 
påbörja anläggningsarbeten (som utgör grunden för formulering av tillståndsvillkor), 
liksom synpunkter och rekommendationer som SKB i kommande steg bör kunna visa hur 
de har hanterats. 
 
Bedömning av SKB:s förutsättningar att visa kravuppfyllelse (5-6 §§, SSMFS 2008:21 
liksom 4§ SSMFS 2008:37) redovisas i ett annat ännu ej publicerat avsnitt av 
granskningsrapporten som även inbegriper myndighetens analys av den 
strålsäkerhetsmässiga betydelsen av brister och osäkerheter kopplat till initialtillståndet. 
Initialtillståndet för slutförvaret har även i ett mera indirekt sammanhang stor betydelse 
för SSM:s bedömning av förutsättningarna för SKB att visa kravuppfyllelse i förhållande 
till andra aktuella föreskriftskrav så som skydd av människors hälsa (5§ SSMFS2008:37), 
miljöskydd (6§ SSMFS2008:37) samt kravet på flerfaldiga barriärer (7§ SSMFS2008:21). 
I detta avsnitt görs vetenskapliga och tekniska bedömningar inom olika sakområden som 
identifierar brister och förtjänster i SKB:s redovisning som SSM avser att beakta i sin 
kommande bedömning av förutsättningarna för SKB att i framtiden kunna demonstrera 
uppfyllelse av SSM:s föreskriftskrav.  
 

3.1 Forsmarksplatsens initiala egenskaper 
Detta avsnitt beskriver SSM:s granskning av kandidatbergets och biosfärens initiala 
egenskaper vid Forsmark som en utgångspunkt för analysen av långsiktig säkerhet för ett 
slutförvar. De initiala egenskaperna avser i detta fall bergets tillstånd innan det blivit 
påverkat av konstruktionsarbeten vid uppförande av ett framtida slutförvar. Biosfärens 
egenskaper avser även dagens förhållanden. Information om bergets och biosfärens 
initiala egenskaper kommer från de platsundersökningar som SKB genomförde mellan 
2002 och 2009. Bergets utveckling i samband med konstruktionsarbeten samt dess 
utveckling under olika perioder efter slutlig förslutning av ett förvar återges i avsnitt 3.2 
respektive kapitel 4-6.  
 
I samtliga koncept för geologisk slutförvaring av radioaktiva avfall har bergets egenskaper 
och långsiktiga utveckling en avgörande betydelse för långsiktig strålsäkerhet. Berget ska 
på ett betydande sätt bidra till att isolera avfallet och begränsa spridning av radioaktiva 
ämnen (IAEA, 2011). Kunskap kring bergets egenskaper är av stor betydelse för 
förståelsen av dess säkerhetsfunktioner men även för hur andra barriärers 
säkerhetsfunktioner påverkas av den omgivande miljön. Som en utgångspunkt för 
bedömning av bergets långsiktiga utveckling krävs även en rimligt bra förståelse för hur 
berget uppnått sitt nuvarande tillstånd. Berget ska bidra till gynnsamma mekaniska, 
kemiska, hydrologiska och termiska förhållanden i slutförvaret. Begränsad transport och 
grundvattenflöde bidrar både till tekniska barriärers beständighet och till långsam 
radionuklidtransport. Berget har också en betydelse för att göra avfallet oåtkomligt och 
försvåra tillträde. På stora djup är berget också förhållandevis opåverkat av 
klimatutvecklingen vid ytan. 
 
Kunskap om biosfärens egenskaper behövs för att analysera konsekvenserna av utsläpp av 
radioaktiva ämnen i samband med att slutförvarets förmåga att innesluta de radioaktiva 
ämnena vid något tillfälle av något skäl har upphört. Den platsspecifika informationen är 
ett underlag till SKB:s beskrivning av exponeringsvägar och radioaktiva ämnens transport 
i den ytnära miljön. 
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Det svenska kärnavfallsprogrammet fokuserade redan från början på den fennoskandiska 
urbergsskölden och ett förvar i kristallint berg. Många andra länders kärnavfallsprogram 
har fokuserat på sedimentära geologiska formationer så som vissa typer av salt- och 
lerformationer, men sådana finns endast i en liten omfattning eller inte alls i Sverige. 
Betydelsen av olika egenskaper hos berg i perspektiv av långsiktig säkerhet och strålskydd 
samt byggbarhet har undersökts på olika platser i landet främst via 
borrhålsundersökningar sedan början på 1980-talet. SKB:s undersökningar vid 
Stripagruvan på 1980-talet och anläggandet av Äspö-laboratoriet under 1990-talet hade 
också betydelse för förståelsen av vilka krav som behöver ställas på bergets egenskaper. 
Dessa insikter användes under SKB:s platsvalsprocess med förstudier, länsvisa 
översiktstudier och analys av typområden. För att visa att förutsättningarna för att bygga 
ett säkert slutförvar baserat på KBS-3- metoden i den svenska granitiska berggrunden var 
goda genomförde SKB säkerhetsanalysen SR-97 (SKB TR-99-06). Det definitiva 
underlaget för att motivera SKB:s platsval utgjordes av en komplettering till FUD 
program 98 som sammanfattade tillgänglig information av betydelse. Efter att underlaget 
hade granskats av myndigheterna och efter att regeringen förklarat att de inte hade några 
invändningar mot SKB:s platsundersökningsprogram fanns förutsättningar för att påbörja 
undersökningar vid de identifierade kandidatområdena. Innan starten definierade SKB för 
första gången kvantitativa krav för viktiga kemiska och fysikaliska parametrar för att 
berget som helhet skulle kunna betraktas som lämpligt i slutförvarsammanhang (SKB TR-
00-12). Baserat på kunskapen om faktorer av betydelse för ett slutförvars långsiktiga 
säkerhet tog SKB först fram ett generiskt platsundersökningsprogram (SKB R-01-10) och 
därefter platsspecifika undersökningsprogram (SKB R-01-42; SKB R-01-44). I början av 
platsundersökningsfasen fokuserade SKB undersökningarna i Oskarshamn främst på 
Simpevarpshalvön nära Oskarshamns kärnkraftverk. Efter bearbetning och bedömning av 
preliminära data ansåg SKB dock att denna plats var mindre lämplig i jämförelse med den 
alternativa Laxemarplatsen vid vilken borrhål redan fanns anlagda innan starten på 
platsundersökningarna. SKB fokuserade de fortsatta platsundersökningarna därefter på 
delområden inom Laxemarområdet. I Forsmark var undersökningsområdet redan från 
början väl avgränsat till den så kallade Forsmarkslinsen söder om Forsmarks 
kärnkraftverk. SKB annonserade ursprungligen att platsundersökningar även skulle 
genomföras i Tierps kommun men kommunen avböjde en fortsatt medverkan i SKB:s 
program.  
 
SSM utvärderar i detta avsnitt både platsundersökningarna och Forsmarksplatsens 
lämplighet ur perspektiv av de fem huvudsakliga ämnesområdena geologi, 
bergspänningsfältet, grundvattenkemi, hydrogeologi och det ytnära systemet. Vissa 
frågeställningar av en mer begränsad omfattning kopplad till bergets initiala egenskaper 
har dock hanterats i andra kapitel så som bergets termiska egenskaper samt bergets icke 
flödesberoende retardationsegenskaper. SSM:s bedömningar i detta avsnitt avser endast 
Forsmarksplatsens egenskaper medan den föregående platsvalsprocessen kommenteras 
inom ramen för systemövergripande frågeställningar (ännu ej publicerad rapport). SSM 
har inte gjort en lika omfattande bedömning av den alternativa Laxemarplatsen, men 
bedömningar har tagits fram kopplat till de faktorer som har varit avgörande för SKB:s val 
av Forsmark före Laxemar. Dessa bedömningar och jämförelser mellan de två 
kandidatområdena kommer att redovisas senare inom ramen för systemövergripande 
frågeställningar. SSM gör dock i slutet av detta avsnitt en övergripande bedömning av 
platsens lämplighet för ett slutförvar för använt kärnbränsle från perspektivet av de fem 
huvudsakliga ämnesområdena geologi, bergspänningsfältet, grundvattenkemi, det ytnära 
systemet och hydrogeologi som kopplar till bergets initiala egenskaper. Det bör dock 
betonas att en slutlig bedömning av en plats lämplighet bara kan göras efter att alla 
faktorer som kan påverka den långsiktiga utvecklingen har granskats. Denna bedömning 
gör SSM i samband med granskningen av säkerhetsanalysen som en helhet. 
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På SSM:s begäran har SKB tagit fram kompletterande information om ett antal frågor 
kopplat till Forsmarksplatsens egenskaper. Följande svar från SKB har inkommit till SSM: 

x Svar på SSM:s begäran om förtydligande information rörande hydrogeologiska 
utredningar (SKB dokID 1372882) 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande bergspänningar i Forsmark 
(SKB dokID 1372575) 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande osäkerheter i hydrogeologiska 
beräkningar (SKB dokID 1396324, 1396325 och 1416510) 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering kring data till radionuklidmodellen för 
biosfären (SKB dokID 1338712) 

 

3.1.1 Säkerhetsfunktioner för berget, platsundersökningar samt 
platsbeskrivande modeller 

3.1.1.1 Underlag från SKB 
SKB:s platsundersökningar har till stor del varit inriktade på att samla in information som 
har betydelse för de säkerhetsfunktioner som tillskrivs berget inom säkerhetsanalysen. 
Dessa säkerhetsfunktioner har utvecklats inom ramen för tidigare säkerhetsanalyser som 
genomförts inom SKB:s program. SKB:s SR-Can har haft en stor betydelse i och med att 
denna analys har utgjort en utgångspunkt för SKB:s definition av 
konstruktionsförutsättningar för slutförvaret (SKB TR-09-22). I denna rapport finns även 
bergets eller geosfärens säkerhetsfunktioner beskrivna. Den information som har samlats 
in under platsundersökningarna har kvalitetskontrollerats och förts in i SKB:s databaser 
Sicada och GIS. Informationen har sedan bearbetats och tolkats inom SKB:s 
platsbeskrivande modeller. Processen utvecklades stegvis med framtagning av successivt 
förfinade versioner. De sista versionerna 2.2 och 2.3 bildade underlag för SKB:s 
slutrapport från platsundersökningarna i form av en platsbeskrivande modell (SDM) för 
Forsmark (SKB TR-08-05). En SDM är en beskrivning av platsen i form av en integrerad 
modell för geologi, termiska egenskaper, bergmekanik, hydrogeologi, hydrogeokemi, 
berggrundens transportegenskaper och en beskrivning av ytsystemet. Platsbeskrivningen 
ska användas för att ge indata till säkerhetsanalyser. En motsvarande rapport finns 
framtagen för den alternativa Laxemarplatsen (SKBTR-09-01). Den platsspecifika 
informationen från Forsmark bildar en viktig utgångspunkt för framtagandet av 
säkerhetsanalysen SR-Site som är en del av ansökan. Platsundersökningsresultaten är dock 
inte enbart en utgångspunkt för säkerhetsanalysen utan bildar även underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningen och framtagning av en layout för tunnlarna i slutförvaret. 
 
SKB har definierat säkerhetsfunktioner för berget som avser dels termiska, hydrologiska, 
mekaniska och kemiska egenskaper och förhållanden (THMC) som har betydelse för de 
tekniska barriärernas långsiktiga beständighet, dels de som avser hydrologiska och 
kemiska egenskaper som har betydelse för retardation av radionuklider ifall isoleringen av 
bränslet i kopparkapslarna av något skäl bryts. THMC-förhållanden av betydelse för 
bufferten och återfyllnaden avser främst påverkan på erosionsbenägenheten och kemiska 
omvandlingar av betonitlera. Motsvarande förhållanden av betydelse för kapselns 
integritet avser påverkan på korrosionsprocesser och mekanisk påverkan på kopparkapslar 
i form av isostatisk belastning respektive eventuella skjuvlaster. I punktlistan nedan finns 
en sammanställning av de säkerhetsfunktioner som SKB tillskriver berget. I vissa fall 
finns gränsvärden framtagna som definierar vad som anses vara lämpliga förhållanden i 
berget, medan i andra fall anges bara generella trender som att ett högt eller lågt värde är 
fördelaktigt utan att närmare precisera ett gränsvärde för att uppfylla säkerhetsfunktionen.  

x Fördelaktiga kemiska förhållanden dvs. kemisk sammansättning av grundvatten 
på slutförvarsdjup; 1) reducerande Eh för att begränsa kapselkorrosion och 
bränsleupplösning, 2) tillräckligt låg salinitet för att upprätthålla buffertens och 
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nWHUI\OOQDGHQV�VYlOOWU\FN�����MRQVW\UNDگ�T>0q+]> 4 mM för att undvika kemisk 
erosion, 4) begränsade koncentrationer i grundvattnet av komponenterna sulfid, 
vätgas, metan, organiskt kol, kalium och järn, med syfte att begränsa kemiska 
omvandlingar av bufferten och korrosion av kopparkapseln, 5) pH < 11 med syftet 
att begränsa kemiska omvandlingar av buffert och återfyllnadsmaterial, 6) 
kloridhalt < 2 M och pH >4 för att undvika kloridkorrosion av koppar. 

x Fördelaktiga hydrogeologiska och transportförhållanden, vilket innebär att 
grundvattenflödet bör vara lågt och bergets retardationsförmåga för radionuklider 
bör vara högt; 1) transportmotståndet i sprickor F bör vara högt, vilket bidrar till 
retardation, 2) det ekvivalenta flödet i gränsskiktet mellan buffert och berg Qeq bör 
vara lågt vilket leder till högt transportmotstånd, 3) låga koncentrationer av 
kolloider, vilket begränsar radionuklidtransport med kolloider, 4) gynnsamma 
förhållanden för matrisdiffusion och hög sorptionskapacitet, vilket förbättrar 
förutsättningarna för radionuklidretardation. 

x Stabila mekaniska förhållanden i berget vilket bidrar till att upprätthålla kapselns 
mekaniska integritet; 1) skjuvrörelser i berget som skär deponeringshål < 5 cm för 
att upprätthålla kapselns mekaniska integritet, 2) skjuvhastighet < 1 m/s för att 
upprätthålla kapselns mekaniska integritet, 3) grundvattentrycket begränsat för att 
undvika isostatisk kollaps av kopparkapseln. 

x Gynnsamma temperaturförhållanden i berget, vilket har betydelse för buffertens 
och kapselns säkerhetsfunktioner, 1) temperaturen i bufferten ska vara > -4°C för 
att undvika buffertfrysning, 2) temperaturen vid kapselytan ska vara > 0°C för att 
analysen av kapselns påverkan vid skjuvbelastning ska vara giltig. 
 

Information från platsundersökningarna och definition av det initiala tillståndet möjliggör 
en bedömning av de opåverkade förhållandena för Forsmarkplatsen i utgångläget. Att 
gynnsamma bergförhållanden har identifierats och att gränssatta kriterier är uppfyllda 
utgör dock ingen garanti att dessa betingelser blir bestående i det långsiktiga perspektivet 
efter förslutning av förvaret. För att kunna göra den svårare bedömningen kring det 
långsiktiga perspektivet krävs en fullständig utvärdering av slutförvarets långsiktiga 
utveck- ling. Å andra sidan anger SKB att samtliga säkerhetsfunktioner inte nödvändigtvis 
måste vara uppfyllda under hela säkerhetsanalysens tidsrymd. Avvikelser från optimala 
betingelser och upphävelse av vissa säkerhetsfunktioner under olika tidsperioder innebär 
dock behov av ingående analyser. En annan utgångspunkt förutom geosfärens nuvarande 
tillstånd och dess utveckling under säkerhetsanalysens tidskala är förståelsen för dess 
tidigare utveckling. Arbete med att utveckla en sådan förståelse bidrar med tilltro till 
säkerhetsanalysens resultat. SKB har framförallt fokuserat sina insatser på att modellera 
den geokemiska och hydrogeologiska utvecklingen av de båda kandidatområdena under 
kvartärperioden (SKB TR-10-58). 
 
SKB delade in platsundersökningen vid Forsmark i en inledande fas från 2002-2004 (ISI) 
och en fullständig fas från 2005-2007 (CSI). Undersökningarna vid Laxemarplatsen 
pågick parallellt om än något tidsmässigt förskjutet vilket bl.a. var kopplat till att de första 
undersökningarna i Oskarshamns kommun avsåg Simpevarpshalvön snarare än Laxemar. 
Olika versioner av platsbeskrivande modeller togs fram med syfte att ge en samlad bild av 
uppnådda resultat vid en viss tidpunkt och att identifiera angelägna åtgärder för att erhålla 
en så tillförlitlig bild av de båda kandidatområdena som möjligt. För att kunna arbeta 
rationellt med olika versioner av platsbeskrivande modeller användes datafrys, vilket 
innebar en definitiv tidsgräns för vilken information som beaktades. Den sista datafrysen 
för information till den platsbeskrivande modellen SDM-Site var i mars 2007. 
Undersökningarna under ISI-fasen fokuserades på framtagning av stora mängder data från 
borrhålsundersökningar, medan arbetet under CSI mera handlade om att skaffa 
kompletterande och verifierande information. Under slutet av CSI-fasen påbörjades också 
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en fas med monitering och långsiktiga observationer som även fortsatt efter att den 
egentliga platsundersökningsfasen hade avslutats (SKB R-07-34).  
 
Mellan de båda faserna publicerade SKB även preliminära säkerhetsbedömningar från de 
båda kandidatområdena i vilka SKB stämde av uppfyllelse av krav och gjorde en samlad 
bedömning kring de båda platsernas lämplighet (SKB TR-05-12; SKB TR-05-16; SKB 
TR-06-05). SKB bedömde att platserna hade förutsättningar att uppfylla säkerhetskraven. 
Olika osäkerheter av varierande dignitet vid de båda platserna lyftes dock upp inom de 
huvudsakliga ämnesområdena, vilka senare utgjorde underlag för planering av den 
fullständiga platsundersökningsfasen. De preliminära säkerhetsbedömningarna granskades 
även av myndigheterna (se nedan). 
 
SKB anger att den så kallade detaljundersökningsfasen är av stor betydelse för att få ett 
mera fullständigt underlag för fortsatta säkerhetsanalyser och för framtagning av 
uppdaterade förvarslayouter. Detaljundersökningsfasen är tänkt att genomföras i samband 
med uppförande av förvaret och skillnaden jämfört med den avslutade 
platsundersökningsfasen är att undersökningar kan göras från tillfartsvägar i berget och 
tunnlar på förvarsdjup istället för endast från undersökningsborrhål från ytan. SKB 
planerar att minska befintliga osäkerheter genom ett program av kartering av 
tunnelväggar, geologiska och geofysiska borrhålsundersökningar, bergmekaniska 
undersökningar samt fortsatt insamling av hydrogeologiska och grundvattenkemiska data 
(SKB R-10-08). Målet med en fortsatt platsmodellering under detaljundersökningsfasen är 
att verifiera och förfina den platsbeskrivande modellen från platsundersökningsskedet. 

3.1.1.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB bedrivit ett systematiskt långsiktigt säkerhetsanalysarbete som givit en 
bra grundläggande förståelse av vilka krav som behöver ställas på berget för att ett KBS-
3-förvar ska upprätthålla en hög skyddsförmåga. Geosfärens egenskaper har en särskilt 
stor betydelse med tanke på dess dubbla funktioner att dels fungera som en barriär för 
radionuklider som av något skäl och vid någon tidpunkt passerat de tekniska barriärerna, 
dels bidra med gynnsamma betingelser för att långsiktigt upprätthålla de tekniska 
barriärernas långsiktiga integritet. SKB:s säkerhetsanalyser under de senaste 20 åren (SR-
97, SR-Can, SR-Site) har visat på en gradvis ökad betydelse av att berget har lämpliga 
hydrogeologiska egenskaper och en lämplig grundvattenkemi för att så långt som möjligt 
underlätta upprätthållandet av kapselns och buffertens långsiktiga integritet. SSM 
bedömer att denna utveckling delvis har blivit föranledd av att osäkerheter kopplat till 
erosionsprocesser för bufferten och korrosionsprocesser för kapseln har blivit identifierade 
och mera utförligt analyserade. Bergets egenskaper nära deponeringshålen har en stor 
betydelse för att begränsa den lokala materieöverföringen i närområdet som 
degraderingsprocesser för de tekniska barriärerna är beroende av. Frånvaro av stora 
sprickor har också en betydelse för att minska risken för en alltför stor mekanisk 
skjuvbelastning av kopparkapslarna. 
 
Enligt SSM:s bedömning är SKB:s säkerhetsfunktioner inklusive funktionsindikatorer för 
berget ett lämpligt hjälpmedel för att tydliggöra geovetenskapliga faktorer av betydelse för 
den långsiktiga säkerheten. De funktioner som SKB har identifierat har också blivit 
föremål för analyser inom säkerhetsanalysen SR-Site. Säkerhetsfunktionerna utgör en 
grund för att bedöma bergets lämplighet och ger en vägledning kring vilka frågor som 
behöver särskilt långtgående analyser. SSM noterar dock att det i SKB:s redovisning finns 
få definitiva gränsvärden för definiera uppfyllelse av en viss säkerhetsfunktion. Detta kan 
möjligen motiveras med att säkerhetsanalysen inte är helt avhängig av uppfyllelse av 
detaljerade säkerfunktioner. SSM inser att det är endast säkerhetsanalysen i sig som kan 
möjliggöra en samlad bedömning av ett slutförvars långsiktiga skyddsförmåga och en viss 
plats lämplighet. SSM anser dock att det är något otillfredsställande att SKB i vissa fall 
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inte har konkretiserat säkerhetsfunktioner i SR-Site med någon typ av referensvärden som 
anger en förväntad kapacitet hos en viss säkerhetsfunktion.  
 
SSM håller med SKB om att samtliga säkerhetsfunktioner inte alltid måste vara uppfyllda 
i alla tidsskalor. Det är rimligt att beakta att bränslets avklingning medför att behov av 
specifika säkerhetsfunktioner kan minska som funktion av tiden. Olika 
säkerhetsfunktioner kan också ha olika dignitet beroende på platsspecifika förutsättningar, 
och därav följer att ett KBS-3-förvar kan fungera något annorlunda på olika platser 
beroende på olika egenskaper i berget men kan ändå erbjuda en likvärdig skyddsförmåga. 
Skillnader avseende olika platsers förmåga att upprätthålla säkerhetsfunktioner behöver 
inte nödvändigtvis innebära att det går att definitivt avgöra att en plats är mer fördelaktig 
än en annan. I de fall där säkerhetsfunktioner inte förväntas vara uppfyllda i 
säkerhetsanalysens tidsskala finns dock ett behov av att utvärdera barriärsystemets 
utformning för att säkerställa uppfyllelse av krav kopplat till bästa möjliga teknik och 
barriärsystemets tålighet. 
 
De tidigare myndigheterna SKI och SSI (Statens kärnkraftinspektion och 
Strålskyddsinstitutet) deltog i enlighet med regeringsbeslut (regeringsbeslut 22, 2001-11-
01) aktivt i granskningen av SKB:s platsundersökningar redan från starten. Synpunkter 
och frågor till SKB påtalades vid ett flertal tillfällen under protokollförda samrådsmöten. 
De formella samrådsmötena gjorde det möjligt för myndigheterna att fortlöpande hålla sig 
informerade om SKB:s pågående arbete samt att påtala möjliga problem under den period 
då platsspecifika mätningar genomfördes. Tanken var att SKB skulle ges möjlighet att på 
ett tidigt stadium kunna omhänderta kritiska synpunkter. Ett annat syfte med samrådet var 
att förbereda granskning av SKB:s kommande ansökningar genom att bidra till 
myndigheternas kunskap om de båda kandidatområdena. Bedömningar som avser 
Forsmarksplatsen och som redovisas i detta avsnitt har således delvis sin grund i den 
myndighetsgranskning som genomfördes under åren 2002-2008. 
 
Myndigheterna genomförde i samband med avslutandet av den inledande 
platsundersökningsfasen en granskning av SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för 
Forsmark och Laxemar (SKI-rapport 2008:03, SSI-rapport 2008:01). Myndigheterna 
ansåg att de inspektioner som då hade genomförts visade att SKB:s organisation gradvis 
hade förbättrats sedan inledningen av platsundersökningarna. SKB:s genomförande av 
mätprogram ansågs vid tidpunkten för preliminära säkerhetsbedömningar vara 
ändamålsenligt, men myndigheterna påpekade dock att en otillfredsställande liten mängd 
representativ hydrokemisk information hade framkommit. Det påpekades också att det för 
de båda kandidatområdena fanns mycket begränsad information från de tilltänkta 
förvarsvolymerna i berget och att den tillgängliga informationen avsåg främst områden 
utanför de tilltänkta deponeringsvolymerna. En bristande mängd information kunde också 
konstateras gällande bergspänningsmätningar och övergången mellan geosfär och biosfär. 
Det pressade tidschemat ansågs vara det viktigaste skälet till att SKB:s underlag skulle 
kunna vara otillräckligt.  
 
SSM kan nu flera år efter att platsundersökningarna har avslutats konstatera att SKB under 
den fullständiga platsundersökningsfasen har åtgärdat brister som påtalades efter den 
inledande platsundersökningsfasen. Så som påtalas i kommande ämnesvisa genomgångar 
av SKB:s redovisning kring berget vid Forsmark så finns dock fortfarande exempel på 
områden där den tillgängliga informationsmängden är relativt liten. SSM anser emellertid 
att upptag av ytterligare undersökningsborrhål endast marginellt kan förbättra förståelsen 
av förhållanden på förvarsdjup och att ytterligare information snarare bör inhämtas under 
ett eventuellt kommande detaljundersökningsskede som innefattar konstruktion av 
tillträdesvägar ner till förvarsdjup. 
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SSM anser att det är av stor betydelse att SKB inför en eventuell byggstart ytterligare 
konkretiserar och specificerar (SKB R-10-08) kommande detaljundersökningar av berget 
bland annat för att säkerställa att mätningar kopplade till långsiktig säkerhet ges tillräcklig 
tid och en tillräckligt hög prioritet i samband med konstruktionsarbeten i berget. SSM 
anser att det erfordras en gradvis vidareutveckling och uppdatering av platsbeskrivande 
modeller som ett underlag för kommande säkerhetsanalyser. Det behövs parallellt också 
en fortsatt utveckling av säkerhetsanalysens hantering av återstående osäkerheter kring 
bergets egenskaper eftersom samtliga osäkerheter inte kan förväntas bli eliminerade ens i 
samband med eventuellt kommande detaljundersökningar eller i samband med 
slutförvarets driftsfas. 
Det bör påpekas att en stor del av granskningsarbetet under SKB:s 
platsundersökningsprogram genomfördes av externa experter.  De båda myndigheterna 
SKI och SSI organiserade var sin grupp av externa experter till stöd för granskningen av 
SKB:s platsundersökningsprogram. SKI:s grupp INSITE bestod av externa experter inom 
områdena hydrogeologi, strukturgeologi, bergmekanik, grundvattenkemi, samt 
övergripande strategi för platsundersökningar samt koppling till säkerhetsanalys. INSITE-
gruppens ansvarsområde var granskning av SKB:s karaktärisering av bergets egenskaper. 
INSITE-gruppen arbetade med granskning av SKB:s delrapportering inom olika områden, 
litteraturstudier samt granskning av den pågående fältverksamheten. Ett 60-tal 
granskningsrapporter från INSITE-gruppens aktiviteter togs fram under SKB:s 
platsundersökningsprogram. SSI organiserade gruppen OVERSITE med ansvar för 
granskning av SKB:s arbeten kring karakterisering av biosfären, och den ytnära 
hydrologin vid Forsmark och Laxemar. SSI:s OVERSITE-grupp bestod av externa 
experter inom områdena exponeringsvägar i biosfären, hydrologi, radionukliders 
egenskaper i miljön samt, samt övergripande strategi platsundersökningar samt koppling 
till säkerhetsanalys. Även OVERSITE-gruppen tog fram ett antal granskningsrapporter 
under SKB:s platsundersökningsprogram. De båda granskningsgrupperna organiserade 
möten med SKB under vilka särskilt kritiska frågeställningar diskuterades. Grupperna tog 
fram listor med begäran av kompletteringar och förtydliganden som etappvis besvarades 
av SKB (”tracking issues list”). 
 
INSITE-gruppens övergripande bedömning är att SKB under sitt 
platsundersökningsprogram har samlat in tillräckligt omfattande information av tillräckligt 
god kvalitet för en tillståndsprövningsprocess. SKB har generellt haft ett ändamålsenligt 
angreppssätt för utplacering av undersökningsborrhål och mätpunkter, att SKB har använt 
godtagbara mätmetoder samt att SKB har gjort stora ansträngningar för att få ett så 
omfattande och representativt dataunderlag för analysen av slutförvarets långsiktiga 
säkerhet och strålskydd som möjligt. Samtidigt finns behov av hantering av osäkerheter 
inom säkerhetsanalys som inte kan elimineras genom ett fortsatt platsundersökningsarbete 
(se nedan). INSITE ansåg vidare att SKB:s rapportering av platsundersökningsresultat i 
form av platsbeskrivande modeller är tillförlitlig och välmotiverad. OVERSITE ansåg att 
SKB genomfört ett imponerande program av mätningar och modellering för att förstå 
ekosystemen vid Forsmark och att den sammanställda informationen på ett avsevärt sätt 
ökat kunskapen om processer i dagens biosfär. Vare sig SSM eller de tidigare 
myndigheterna gjorde några formella ställningstaganden till de båda externa 
expertgruppernas bedömningar under platsundersökningsskedet. I samband med denna 
tillståndsprövning kan dock SSM bekräfta en samstämmighet med INSITE/OVERSITE-
gruppernas generella omdömen om platsundersökningarnas kvalitet, ändamålsenlighet och 
rapportering. SSM:s detaljerade omdömen om SKB:s hantering av ämnesspecifika frågor 
och detaljer överensstämmer dock inte alltid nödvändigtvis med INSITE/OVERSITE 
vilket framgår av efterföljande avsnitt i denna rapport. 
 
Trots den överlag positiva bedömningen av SKB:s platsundersökningar har både INSITE 
och OVERSITE identifierat en rad olika områden inom vilka förbättringsbehov har 
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identifierats. Ytterligare information behöver tas fram under ett eventuellt 
detaljundersökningsskede i samband med uppförande av slutförvaret. Ytterligare insatser 
behövs även kopplat till frågor som främst hanteras som konceptuella- och 
dataosäkerheter inom säkerhetsanalysen. SSM konstaterar att INSITE/OVERSITE-
gruppernas kritiska synpunkter är relevanta för såväl det aktuella steget i 
prövningsprocessen, som för ett eventuellt tillkommande detaljundersökningsskede. 
Följande frågeställningar bedöms vara angelägna att uppmärksamma: 

x Det finns en osäkerhet kring fördelning av mindre vanliga bergarter och 
bergomvandlingar som inte rimligtvis kan elimineras genom fortsatta 
undersökningar med hjälp av borrhål. Mindre vanliga bergarter och 
bergomvandlingar kan påverka bergets kvalitet och termiska egenskaper och de 
behöver därför beaktas i SKB:s detaljundersökningar och under uppförandet av 
förvaret. 

x Egenskaper hos större deformationszoner samt deras exakta positioner på 
förvarsdjup är svåra att utförligt karaktärisera från undersökningsborrhål. 
Osäkerheter angående dessa frågor är särskilt angelägna om de avser 
förvarsvolymen och de behöver därför beaktas i SKB:s kommande layouter av 
slutförvaret. 

x Det finns osäkerheter kring SKB:s spricknätverksmodeller som behöver fortsatta 
insatser, t.ex. avseende samband mellan sprickstorlek och intensitet, samt 
relationer och möjliga rumsliga korrelationer mellan olika typer av sprickor. 

x Det finns frågor kopplat till hur det diskreta spricknätverket i berget är kopplat till 
både större och mindre deformationszoner. Den befintliga flödesmodellen 
representerar inte en unik tolkning utan det finns kvarvarande frågeställningar 
kring hur flödesvägarna är förbundna med varandra, och om flödet kan vara 
kanaliserat eller uppdelat. 

x Det finns en seismisk risk kopplat till uppvärmningen av bergvolymen på grund 
av bränslets resteffekt. Den termiska expansionen av bergvolymen kan påverka 
spänningsfältet med risk för uppsprickning, reaktivering av deformationszoner 
samt en påverkan på de tekniska barriärerna. 

x Vissa aspekter av systemets dynamiska uppträdande är inte helt klarlagda så som 
in- och utströmningsförhållanden, ytligt grundvattenflöde nära gränsskiktet mellan 
geosfär och biosfär, samt hydrogeologiska och grundvattenkemiska effekter av 
kommande glaciationscykler. Den paleohydrogeologiska förståelsen av platsens 
tidigare utveckling påverkar tilltron till förutsägelser kring platsens troliga 
långsiktiga utveckling. 

x Grundvattnets sammansättning på förvarsdjup är osäker med avseende på t.ex. 
uppströmning av djupa salta grundvatten, redox-buffringsreaktioner och förhöjda 
halter av uran och sulfid. Dessa frågor bör utredas vidare vid en eventuell 
uppförandefas. 

x Bergets förhöjda och anisotropiska spänningsfält behöver utvärderas ytterligare 
under en eventuell uppförandefas. 

x SKB bör i större utsträckning arbeta med alternativa hydrogeologiska modeller för 
att ta hänsyn till kvarvarande osäkerheter. 

x Det hade varit möjligt att använda ett mera strukturerat och utförligt sätt att 
propagera osäkerheter för att tillgodose säkerhetsanalysens informationsbehov. 

x Det finns en överskattning av betydelsen av modellering av kol-omsättningen i 
biosfären, eftersom kol inte nödvändigtvis representerar omsättning/upptag av 
radioaktiva ämnen i miljön. 

x SKB:s platsbeskrivande modeller för ytliga system har baserats på dagens 
förhållanden. För användning inom säkerhetsanalysen krävs dock mera 
uppmärksamhet kring extrapolation av data till andra omgivningsförhållanden. 
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x Även om SKB har samlat in en ansenlig mängd data för ytliga system så finns 
ingen tydlig indikation kring omfattning av rumslig och tidsmässig variabilitet 
som behöver beaktas vid användning av platsundersökningsdata. 

x Med tanke på varierande förhållanden i de olika typer av ekosystem som beaktas i 
biosfärsmodelleringen finns osäkerheter kopplat till kvantifiering av sorption av 
radionuklider som inte har beaktats. Kd-värden är nyckelparametrar för 
radionuklidtransport i ytliga system. 
 

3.1.2 Geologi  

3.1.2.1 Underlag från SKB 
Platsundersökningarna av Forsmarksområdets geologi har utförts successivt och 
systematiskt med en sekvens av successivt mer förfinade geologiska platsmodeller: 
version 0 (SKB R-02-32), version 1.1 (SKB R-04-15), version 1.2 (SKB R-05-18), steg 
2.1 (SKB R-06-38), steg 2.2 (SKB R-07-45; SKB-R-07-46), steg 2.3 (SKB R-08-128, 
SKB R-08-64). Till dessa platsmodeller hör även ett stort antal underrapporter 
(sammanfattas i SKB R-07-45, Bilaga 1, tabell A1-2). Bergarterna och deras 
tredimensionella fördelning definierades i ett relativt tidigt skede under 
platsundersökningarna. Senare borrhål har bekräftat den geologiska modellen och endast 
mindre justeringar har gjorts. En sammanfattning av genomförda platsundersökningar, 
områdets geologiska utveckling och berggrundsgeologi redovisas i den platsbeskrivande 
modellen SDM (”Site Descriptive Model”; SKB TR-08-05, kapitel 2, 3, 5). SKB har även 
genomfört en systematisk utvärdering av sin egen tilltro till den platsbeskrivande 
modellen (SKB R-08-82).  
 
Platsundersökningarna inleddes med geologisk kartering av exponerade berggrundsytor, 
inkluderande detaljerad sprickkartläggning och markradar mätningar på rengjorda 
berggrundsytor, vilka tillsammans med batymetrisk data, topografisk data, flygbilder och 
helikopterburna geofysiska mätningar (magnetometri, spektrometri och 
elektromagnetrometri) utgjorde underlaget till en berggrundsgeologisk karta av 
målområdets markyta (SKB R-05-18). Helikopterburna geofysiska mätningar och tolkning 
av topografin och batymetri har varit viktiga verktyg vid identifiering av lineament (linjära 
geofysiska anomalier respektive linjära strukturer i landskapet), vilka kan orsakas av 
ytliga sprickzoner i berggrunden. Högupplösta magnetiska markmätningar och borrningar 
utförda i områden som saknar exponerade berggrundsytor förbättrade berggrundskartan 
vars slutliga beskrivning presenterades i SKB R-08-128. För att få en inblick i 
bergartsfördelningen och möjliga sprickzoners uppträdande på djupet har SKB utfört 
tyngdkraftsmätningar samt reflektions- och refraktionsseismiska undersökningar i 
kandidatområdet. Upptag av kärn- och hammarborrhål har bidragit till en säkrare bild av 
bergarternas fördelning och strukturer på djupet. Forsmarksområdet har naturmiljöer med 
höga bevarandevärden. Detta medförde vissa begränsningar beträffande placering av 
borrplatser. För att få så mycket information som möjligt från de tillgängliga tolv 
borrplatserna så borrades flera borrhål på samma plats fast i olika riktningar. Sammanlagt 
har 26 kärnborrhål borrats inom kandidatområdet och 20 av dessa ligger i målområdet 
(SKB TR-08-05, figur 2-1). Sammanlagt har 38 hammarborrhål borrats antingen för att 
stödja kärnborrhål eller för att undersöka specifika mål, till exempel för att fastställa 
huruvida lineament indikerar förekomsten av sprickzoner. Utöver geologisk kartering av 
borrkärnor och kaxprover, inkluderande kartering av bilder tagna av kärn- och 
hammarborrhålsväggen med hjälp av BIPS (”Borehole Image Processing System”), har 
borrhålsloggning med geofysiska mätningar i borrhål genomförts. Baserat på dessa 
undersökningar har SKB tagit fram geologiska modeller som beskriver berggrundens: 

x bergdomäner som är en litologisk uppdelning av berggrunden  
x placering av deformationszoner > 1 km representerad av en deterministisk modell 
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x sprickdomäner och diskreta spricknätverk med en uppdelning av berggrunden 
huvudsakligen baserat på dess sprickfrekvens, vilka hanteras var för sig vid den 
stokastiska modelleringen av sprickor och deformationszoner < 1 km 

Berggrundsytan i Forsmarksområdet utgörs av en relativt flack erosionsyta med svag 
lutning mot öster. Denna erosionsyta är en del av det vidsträckta prekambriska peneplanet 
som bildades för mer än 540 miljoner år sedan. Baserat på bergartstyp, kornstorlek, 
homogenitet samt typ och grad av plastisk deformation delar SKB in berggrunden i 
bergdomäner. Kandidatområdet domineras av bergdomän RFM029 och RFM045 vilka 
huvudsakligen utgörs av metamorfoserad, medelkornig granitoid med mindre inslag av 
pegmatit och mafiska intrusiv (SKB TR-07-45, tabell 4-5). Mafiska intrusiv, främst 
amfibolit, förekommer i regel som cm-tjocka lager/linser längs med den tektoniska 
foliationen, men ställvis kan de mafiska lagren vara upp till flera m i tjocklek (SKB R-07-
45, figur 3-10). Storlek och rumslig fördelning av mafiska bergarter på förvarsdjupet är 
osäker (SKB R-08-82, avsnitt 3.2.5). De äldsta bergarterna i området utgörs av felsiska 
metamorfoserade vulkaniska bergarter, s.k. metavulkaniter. Mindre järnmineraliseringar 
är associerade med felsiska metavulkaniter sydväst om kandidatområdet (SKB R-04-18, 
fig. 4-1). Dessa mineraliseringar stupar brant mot sydväst, vilket indikerar att de inte 
förekommer i kandidatområdet. Nordost om kandidatområdet utanför kusten förekommer 
felsiska till intermediära metavulkaniter vilka tillhör bergdomän RFM021. Inga 
järnmineraliseringar har observerats i RFM021, men eftersom merparten av domänen 
ligger under Östersjön varifrån inga mineralogiska data finns framtagna kan 
järnmineraliseringar i denna bergdomän inte helt uteslutas. SKB bedömer baserat på 
genomförda geofysiska undersökningar i kandidatområdet att den huvudsakliga granitiska 
berggrunden har försumbar malmpotential (SKB R-04-18). De vanligaste 
bergartsomvandlingarna i Forsmark är hematitdisseminering och albitisering (SKB R-07-
45, avsnitt 3.4.4). Hematitdisseminering förekommer i anslutning till deformationszoner 
och ger en karakteristisk rödfärgning till sidoberget och sprickmineral. Albitisering 
förekommer i äldre granitiska bergarter i anslutning till yngre mafiska- och felsiska 
intrusiv. Betydligt mindre vanligt är omvandlingen som resulterat i bildning av episyenit 
(porös granit). Liksom hematitdisseminering är episyenitbildning associerad med 
deformationszoner, men det finns även enstaka förekomster av episyenit på andra plaster i 
berggrunden (SKB R-07-45, tabell 3-7, 3-8, 3-9).  
 
Forsmarksområdet utgörs av en tektonisk lins omgiven mot nordost och sydväst av 
regionala deformationszoner såsom Singö-, Forsmark- och Eckarfjärden (R-05-18, figur 
5-51). Dessa VNV till NV strykande deformationszoner har varit aktiva vid flera tillfällen 
och uppvisar en med tiden övergång från plastisk till spröd deformation. Berggrunden i 
den tektoniska linsen är, jämfört med deformationsgraden i de omgivande 
deformationszonerna, i mindre utsträckning påverkad av plastisk deformation och 
domineras av graniter vilka uppvisar en veckad tektonisk foliation; själva målområdet är 
beläget i de centrala delarna av en storskalig veckstruktur. Inuti linsen är två grupper av 
VSU|GD�VWUXNWXUHU���� km vanligt förekommande; branta och flacka sprickzoner med ONO 
till NNO strykning (SKB TR-08-05, figur 5-26). Branta sprickzoner är vanligare i linsens 
nordöstliga delar, medan flacka sprickzoner är vanligare i linsens sydvästliga delar dvs. 
utanför kandidatområdet. I mindre utsträckning förekommer även NNV strykande 
vertikala till branta sprickzoner. Jämfört med de brant stupande sprickzonerna är 
frekvensen av öppna sprickor och krosszoner högre i de flackt stupande sprickzonerna. Att 
flacka sprickzoner är vanligare i sydväst kan förklaras av veckstrukturen i området; i 
sydväst är den tektoniska foliationen och bergartskontakten mellan amfiboliter och 
granitoider flackare än i nordväst (SKB R-07-45, figur 5-6). De VNV till NV strykande 
deformationszonerna är de äldsta strukturerna i området och tillhör ett flera hundra km 
brett deformationsbälte som bildades för mellan 1,89 och 1,85 miljarder år sedan under 
den Svekokarelska orogenesen (bergskedjeveckningen). I slutet på den Svekokarelska 
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orogenesen lyftes området upp till en högre nivå i jordskorpan där deformationen 
huvudsakligen är av spröd karaktär. I samband med denna fas och senare tektoniska 
händelser under prekambrium bildades och reaktiverades de spröda strukturerna i området 
(SKB TR-08-05, figur 5-26). Senare geologiska processer relaterar främst till upprepade 
belastnings- och avlastningscykler av sediment och inlandsis som huvudsakligen resulterat 
i reaktivering av äldre sprickor och deformationszoner samt bildningen av bankningsplan 
(sprickor sub-parallella med bergöverytan) (SKB TR-07-45, avsnitt 5.2).  
 
SKB har genomfört omfattande undersökningar i ett > 6000 km2 stort område i nordöstra 
Uppland med syftet att undersöka om större förkastningsrörelser ägt rum efter den senaste 
istiden till följd av postglacial reaktivering av befintliga deformationszoner i närheten av 
Forsmark (SKB R-05-51). Undersökningarna har baserats på flygbildstolkning och studier 
av den kvartära lagerföljden i ett fyrtiotal aktiva sand- och grustäkter samt i 48 utgrävda 
undersökningsschakt vid 18 olika lokaler. Deglaciala sekvenser av löst packad sand eller 
grovsilt täckt av leriga lager är vanligt förekommande längs med de utgrävda 
undersökningsschakten. Dessa jordlager bedöms ha goda förutsättningar för att utveckla 
seismiskt inducerade deformationsstrukturer, som likvifiering och vattenflyktstrukturer, 
men endast två av de undersökta lokalerna mer än 50 km sydväst om Forsmark uppvisar 
tecken på detta. Liknande studier utförda i Norrbotten och Västerbotten, där flera 
postglaciala förkastningar har dokumenterats, visar att skred, likvifiering och/eller 
vattenflyktstrukturer i den glaciala och de-glaciala lagerföljden är mycket utbredd 
(Lagerbäck och Sundh, 2008). Detta indikerar att eventuell postglacial reaktivering i 
Forsmarks-området inte genererat lika kraftiga jordskalv som vid exempelvis Lansjärv-
förkastningen (SKB R-05-51), vars magnitud uppskattats till >7 (Muir-Wood 1993). 
Sydost om Forsmark är den glaciala leran ofta veckad vilket har tolkats som att den har 
uppkommit i samband med submarina skred. Vad som orsakat skreden är osäkert; det går 
inte att utesluta att de kan ha orsakats av mindre jordskalv i närområdet eller av mer distalt 
belägna men kraftigare jordskalv (SKB R-05-51). 
 
Av stor betydelse för identifiering och geometrisk modellering av deformationszoner är 
seismiska undersökningar, magnetiska mätningar samt borrhålsdata. Deformationszoner 
som enbart har baserats på linjära geofysiska anomalier, s.k. lineament, har enligt SKB:s 
bedömning en lägre grad av tilltro, medan deformationszoner baserade på både 
borrhålsintercept och geofysiska data bedöms ha hög tilltro. Fördelning av 
GHIRUPDWLRQVVWUXNWXUHU�����NP�L�NDQGLGDWRPUnGHW�UHGRYLVDV�L�6.%�V�ORNDOD�GHWHUPLQLVWLVND�
deformationszonsmodell. Sextio deformationszoner i vilka förgreningar har inräknats har 
modellerats (SKB-R-07-45 tabell 5-2). SKB bedömer att flertalet av dessa har hög tilltro. 
Dessa strukturer domineras av vertikala till brant stupande strukturer (48 st.) varav 
huvuddelen (30 st.) stryker i ONO till NNO riktning. Två brant stupande zoner 
(ZFMENE0060A, ZFMENE0062A) med en spårlängd vid markytan på > 3 km skär den 
prioriterade bergvolymen i sydost. Ytterligare två brant stupande zoner (ZFMWNW0123, 
ZFMNW0017) med en spårlängd vid markytan på > 3 km förekommer i utkanten av 
kandidatområdets sydöstra del. Fem flacka ONO till NNO strykande sprickzoner 
förekommer i anslutning till förvarsvolymen (ZFMA2, ZFMA8, ZFMF1, ZFMB7, 
ZFM1203; SKB TR-08-05, figur 5-30). Av dessa har bara ZFMA2 en spårlängd vid 
markytan > 3 km och två skär inte markytan (ZFMF1, ZFMB7). Alla 
deformationsstrukturer utom ZFMVNV0123 uppvisar enbart spröd deformation; 
deformationszonernas tjocklek är upp till 52 m (SKB R-07-45, tabell 5-2). I den 
deterministiska modelleringen finns även 28 brant stupande sprickzoner < 1 km 
identifierade, varav huvuddelen (16 st.) bedöms ha hög tilltro (SKB R-07-45, tabell 5-3).  
 
En grundläggande osäkerhet beträffande branta deformationszoners orientering på djupet 
är dels svårigheten att korrelera magnetiskta lineament med specifika deformationszoner 
utefter borrhålen, dels antagandet gällande lineamentens stupning (SKB R-07-45, tabell 5-
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2 och 5-3). Kärnborrhål uppborrade i senare skeden av platsundersökningarna har 
resulterat i endast mindre ändringar av den deterministiska deformationszonsmodellen. 
Dessa mindre ändringar avser främst modellerade deformationszoner med lägre tilltro 
(SKB R-08-64, tabell 4-7). Kvarvarande osäkerheter i den deterministiska modelleringen 
gäller främst storleken hos flacka deformationszoner, särskilt för zoner som inte skär 
markytan, s.k. blinda zoner, med få kärnborrhålsskärningar. Denna typ av osäkerhet 
accentueras av frånvaro av seismiska data från de nordöstra delarna av den regionala 
modellvolymen. SKB hanterar de kvarvarande osäkerheterna genom att extrapolera de 
flacka zonerna till närmaste brant stupande deformationszon (SKB TR-08-82, avsnitt 
3.2.1). Ytterliggare en osäkerhet avser orientering och storlek av möjliga 
deformationszoner i borrhål som inte kan korreleras med lågmagnetiska lineament eller 
seismiska reflektorer. SKB bedömer att dessa strukturer antingen är mindre 
deformationszoner, vilket stöds av att de vanligtvis förekommer längs med korta 
borrhålsintervall, eller förgreningar från intilliggande redan modellerade 
deformationszoner (SKB R-08-82, avsnitt 3.2.2).  
 
Utöver ovan nämnda osäkerheter är deformationszonernas lokalisering i viss mån 
påverkade av osäkerheter för borrhålspositioneringen på djupet samt osäkerheter vid 
positioneringen av seismiska reflektorer och lågmagnetiska lineament. Krökningsmätning 
av borrhål är i regel behäftad med en osäkerhet på < 10 m i horisontalplanet och < 6 m i 
vertikalled medan positioneringen av magnetiska lineament är behäftad med en osäkerhet 
på ±10 m och ±20 m vid markmätningar respektive helikopterburna mätningar. 
Positioneringen av seismiska reflektorer är behäftad med en osäkerhet på ±15 m (SKB R-
07-45, avsnitt 5.6).  
 
SKB delar upp kandidatområdet som domineras av bergdomänen RFM029 och RFM045 i 
fyra sprickdomäner (SKB R-07-45, figur 6-1). Tre av sprickdomänerna i kandidatområdet 
har baserats på fördelningen av sprickor och mindre deformationszoner (< 1 km) mellan 
de deterministisk modellerade deformationszonerna. Ytterliggare en sprickdomän har 
baserats på berggrundens omvandling:  

x FFM01; Karakteriseras av en låg andel, företrädesvis läkta, branta och flacka 
sprickor mellan branta ENE till NE strykande deformationszoner. Förekommer 
vid slutförvarsdjup. Sannolikt hög in situ spänning. 

x FFM02; Karakteriseras av ett komplext nätverk av öppna, flacka sprickor mellan 
branta ENE till NE strykande deformationszoner. Förekommer vid markytan. Låg 
in situ spänning 

x FFM03; Karakteriseras av både flacka och branta sprickor, mellan flacka ENE till 
NE strykande både öppna och läkta deformationszoner. Förekommer vid 
markytan. Låg in situ spänning  

x FFM06; Liknar sprickdomän FFM01, men är dominerad av albitiserad granit 
tillhörande bergdomän RFM045. Den albitiserade graniten är även kvartsrikare 
och finkornigare jämfört med den ursprungliga icke omvandlade graniten. 
Omvandlingen kan ha betydelse för sprickkarakteriseringen i det albitiserade 
berget vilket har föranlett SKB att identifiera en separat sprickdomän för 
bergdomänen RFM045 i kandidatområdet. Förekommer vid slutförvarsdjup. 
Sannolikt hög in situ spänning. 

Den enskilt största osäkerheten vid allokeringen av bergvolymen i olika sprickdomäner 
härrör från att den geometriska modelleringen av sprickdomäner är baserad på ett fåtal 
kärnborrhål (SKB R-07-45, avsnitt 6.1). SKB beskriver orientering, frekvens, storlek och 
rumslig fördelning av spröda strukturer (< 1 km) i sprickdomänerna statistiskt med 
modeller för diskreta spricknätverk DFN (”Discrete Fracture Network”). DFN-modellerna 
är baserade på ytdata och borrhålsdata. Direkta data avseende sprickstorlekar finns enbart 
från strax under eller vid markytan. Detta leder till en osäkerhet beträffande 
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sprickstorlekar i den potentiella förvarsvolymen som utgörs av sprickdomän FFM01 och 
FFM06, vilka inte finns exponerade vid markytan (SKB R-08-82, avsnitt 3.2.4). För att 
hantera denna osäkerhet använder SKB fyra alternativa DFN-modeller (SKB TR-08-05, 
avsnitt 5.6.4): 

x OSM+TFM (”Outcrop Scale Model+Tectonic Fault Model”): Baseras på 
sprickkartering på hällar och i borrhål, respektive sprickidentifiering via lineament 
och deformationszoner. Sprickradien varierar mellan 0,5-564 m. 

x TCM (”Tectonic Continuum Model”): Antar att sprickorna i häll och borrhål 
utgör delar av samma sprickpopulation som representeras av lågmagnetiska 
lineament och deformationszoner. Antalet sprickor antas öka linjärt med 
modellvolymen, s.k. euklidisk skalning. Sprickradien varierar mellan 0,5-564 m. 

x TCMF: en variant av TCM som antar att förhållandet mellan sprickfrekvensen 
och modellvolymen är icke-linjär med fraktal skalning. 

x r0-fixerad: en variant av TCM som undviker sprickdata från markytan. 
 

3.1.2.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB har genomfört en detaljerad och ändamålsenlig karakterisering av 
Forsmarksplatsens geologi. Detta arbete har resulterat i stora mängder geologiska och 
geofysiska data som har sammanställts i ett antal rapporter. All insamlad geologisk och 
geofysisk fältdata är kvalitetsgranskad och lagrad i SKB:s databas SICADA. Värt att 
notera är att SKB:s platsundersökningar har utgjort underlag för flertalet 
doktorsavhandlingar, publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter samt 
presentationer vid internationella möten. SSM granskar här som en del av 
tillståndsprövningen SKB:s undersökningar av Forsmarksplatsen men det bör påtalas att 
den mest omfattande granskningen av geologifrågor gjordes i samband med 
platsundersökningens genomförande, främst av den externa INSITE-gruppen (SSM report 
2010:30; INSITE M-09-06). 
 
SSM bedömer i likhet med INSITE att SKB:s platsundersökningar resulterat i en trovärdig 
berggrundsmodell omfattande en beskrivning av områdets regionala geologi liksom 
förekomsten av de vanligaste bergarterna i den föreslagna förvarsvolymen. Det finns dock 
osäkerheter kring förekomsten av pegmatit och amfibolit vilka har mindre gynnsamma 
mekaniska respektive termiska egenskaper. Det föreligger även vissa kvarvarande 
osäkerheter beträffande fördelningen av omvandlingszoner på förvarsdjup, främst 
avseende albitisering och episyenitbildning. Av dessa omvandlingar är det främst den 
senare som är betydelsefull eftersom episyenitbildning resulterar i en selektiv 
kvartsupplösning. En sådan kvartsupplösning har en stark påverkan på bergartens 
egenskaper så som en ökad porositet samt minskad densitet, magnetisk susceptibilitet och 
resistivitet. SSM tillstår dock att den rumsliga fördelningen av pegmatit, amfibolit och 
episyenit på förvarsdjup är svår att prognostisera även om ytterligare markbaserade 
undersökningsmetoder hade genomförts. Detta gäller i synnerhet de fall där 
episyenitisering inte är associerad med deformationszoner. SSM bedömer i likhet med 
SKB att dessa underordnade bergarter är lätta att identifiera under slutförvarets 
uppförande, och att kvarvarande osäkerheter går att hantera via platsanpassning. 
Ytterliggare diskussioner om amfibolit och episyenitiseringens inverkan på bergmassans 
termiska och hydrologiska egenskaper redovisas i avsnitt 3.4.4 respektive 3.5.3.  
 
Enligt SSM:s bedömning visar SKB:s arbete att det är rimligt att anta att större 
postglaciala jordskalv, liknande sådana som förekommit i norra delen av Sverige 
(Lagerbäck och Sundh, 2008), inte har skett i Forsmarksområdet sedan avsmältingen av 
Weichselistäcket. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte innebär att SKB kan bortse 
från risken för stora framtida skalv i sin säkerhetsanalys. SSM anser att SKB bör göra 
ytterligare studier för att bekräfta om de störningar som observerats i den kvartära 
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lagerföljden sydost om Forsmark (SKB R-05-51) kan associeras med hittills oidentifierade 
topografiska lineament. SSM redogör nedan för några kommentarer beträffande 
identifiering av topografiska lineament och SKB:s kvartärgeologiska studier i Uppland 
(SKB R-05-51). Nästan alla tidigare identifierade postglaciala förkastningsbranter och 
skred i glaciala avsättningar så som morän ligger i Lappland ovanför den Högsta 
Kustlinjen (HK) (Lagerbäck och Sundh, 2008, figur 2). Detta innebär att 
förkastningsbranterna efter sin uppkomst varken har utsatts för vågerosion eller har täckts 
av yngre sedimentära sekvenser. Flertalet av förkastningsbranterna är även lokaliserade 
till områden där skogstäcket är glesare. Det finns därför en viss risk att frånvaron av mer 
sydligt belägna postglaciala förkastningsbranter kan bero på svårigheten att från flygbilder 
detektera topografiska lineament. Två nyligen publicerade studier indikerar att kraftiga 
jordskalv har förekommit även i de södra (Vättern; Jakobsson m. fl. , 2014) och centrala 
delarna av Sverige (Bollnäs; Smith m fl., 2014) med uppskattade magnituder på 7.5 
respektive >5.5. SSM noterar att det topografiska lineamentet till det centralt belägna 
postglaciala skalvet ligger under HK och har identifierats med en digital höjdmodell 
baserad på flygburen laserskanning LiDar (”Light Detection and ranging”). Denna metod 
har blivit allt vanligare under de senaste åren för att identifiera och kartera postglaciala 
förkastningar (Mikko m.fl., 2014; SSM Technical note 2013:34, avsnitt 2.4). SSM ser 
därför positivt på att SKB avser att bevaka Lantmäteriets arbete med att ta fram en LiDar-
baserad rikstäckande höjdmodell (Fud-2013, avsnitt 26.8). SSM uppmanar vidare SKB att 
använda LiDar-mätningar med syftet att ta fram en detaljerad geomorfologisk karta över 
Forsmarksområdet. En sådan karta kan klargöra om den deformerade deglaciala 
stratigrafin i Uppland (SKB R-05-51) kan associeras med topografiska lineament som 
flygbildstolkningen inte har kunnat identifiera. Även tillgängliga batymetriska data för 
området utanför Forsmark bör uppdateras till dagens tekniska standard för att säkerställa 
att det inte finns några okända batymetriska lineament på havsbottnen (SSM Technical 
note 2014:34). Sådana studier kan ge betydelsefull information för att ta ställning till 
hypotesen att fem kraftiga postglaciala skalv har skett i Forsmarksområdet efter 
Weichselisens avsmältning (Mörner, 2003). SSM anser vidare att en blockmodell 
jämförbar med den som finns framtagen för sydvästra Finland bör tas fram för att få en 
bättre förståelse för olika generationer av regionala deformationszoner i norra Uppland 
och angränsande havsområden (SSM Technical note 2012:54, figur 2-3). Framförallt bör 
förkastningar associerade med senare blockförkastningar studeras eftersom dylika spröda 
strukturer, dels sannolikt har den mest betydande påverkan på grundvattencirkulationen, 
dels kan ha den största potentialen att hysa framtida jord-skalv (SSM Technical note 
2012:54, avsnitt 2.2).  
 
Beträffande SKB:s deterministiska modellering av deformationszoner bedömer SSM, 
liksom extern expert (SSM Technical note 2012:54), att den befintliga modellen ger en 
rimlig uppskattning av mängden deformationszoner > 1 km i målområdet. SSM noterar 
dock att den deterministiska modelleringen är behäftad med vissa osäkerheter kring 
deformationszonernas strykning, stupning och karakteriseringen av deras interna struktur 
och längd. Dessa osäkerheter medför att läget på modellerade deformationszoner kan 
avvika från deras verkliga läge i förvarsområdet (SSM Technical note 2012:54). Likaså 
finns det en viss risk att deformationszonerna utefter borrkärnor som inte kan korreleras 
med geofysiska anomalier kan utgöra blinda deformationszoner > 1 km som inte har 
redovisats i modellen. Detta innebär att det faktiska antalet deformationszoner >1 km på 
förvarsdjup kan vara större än vad SKB:s deterministiska deformationsmodell visar. 
Sammantaget kan dessa osäkerheter i den deterministiska deformationszonsmodellen 
påverka den faktiskt tillgängliga bergvolymen för slutförvaret (se även avsnitt 3.5.8). SSM 
anser dock att osäkerheterna i den deterministiska modellen kan minskas om SKB 
genomför ytterligare forskning och karakterisering av förvarsvolymen under 
uppförandefasen. Sådana insatser bör sedan ligga till grund för kontinuerliga 
uppdateringar av den deterministiska modellen (INSITE M-09-06, avsnitt 2.1.3). 
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SSM noterar även att de branta deformationszonernas längd vilka representeras av 
lågmagnetiska lineament är behäftade med viss osäkerhet. SKB:s högupplösta 
markmätningar visar att flera brant strykande deformationszoner kan förlängas, vilket är 
särskilt noterbart för zon ZFMWNW0123 som har förlängts in i kanten på den västra 
delen av det preliminära deponeringsområdet (SKB-R-08-64, avsnitt 2.3). Det är av stor 
betydelse att SKB tar hänsyn till denna zon, eftersom den kan medföra behov av 
förändringar av slutförvarslayouten D2 (SKB R-07-33). Även flera NO till ONO 
strykande zoner har förlängts, tvärs över NV strykande deformationszoner >3 km, mot 
eller till den i sydväst belägna regionala deformationszonen Eckarfjärden. Även om det är 
ett rimligt antagande att deformationszonerna stannar vid Eckarfjärden innebär 
avsaknaden av höguppmätta markmätningar i en sydvästlig riktning att de NO till ONO 
strykande deformationszonernas sydvästliga utsträckning är osäker. Den högupplösta 
markmätningen har även detekterat tidigare okända lågmagnetiska lineament >1 km, 
varav ett (MFM2074G) har en central position i den potentiella förvarsvolymen (SKB-R-
08-64, figur 2-3).  
 
Deformationszonerna utgör områden med förhöjd sprickfrekvens i jämförelse med det 
omgivande berget och kan därmed potentiellt hysa höga vattenflöden. SSM anser att 
zonernas rumsliga fördelning samt hur de avslutas och skär varandra är av stor vikt för 
modelleringen av vattenflöden, liksom vid framtagandet av försvarslayouten. De 
lågmagnetiska lineamentens avslutningsmönster indikerar att främst branta 
deformationszoner <1 km inte länkas ihop med andra deformationszoner (SKB R-08-64, 
figur 2-2). SKB har dock inte i närmare detalj beskrivit deformationszonernas avslutning 
(INSITE M-09-06, avsnitt 2.5). Skärningar mellan korsande spröda deformationszoner 
kan leda till rörformade zoner med förhöjd sprickfrekvens vilka kan hysa höga 
vattenflöden. Eftersom dylika skärningar inte redovisas i den geologiska modellen 
(INSITE M-09-06, avsnitt 2.2) uppmanar SSM att SKB uppdaterar den lokala modellen 
med visualiseringar av korsande spröda strukturer för att kartlägga deras rumsliga 
utbredning samt med beskrivningar av deformationszonernas avslutning. 
 
SSM bedömer att DFN-modelleringen har särskilt stor betydelse för säkerhetsanalysen 
eftersom den påverkar modellerna för grundvattenflöde (avsnitt 3.5.3), antalet kritiska 
deponeringspositioner i slutförvaret med hänsyn till jordskalv (avsnitt 3.4.1) samt den 
möjliga utnyttjandegraden av deponeringshålspositioner (avsnitt 3.5.8). SSM anser att en 
betydande svårighet vid den platsbeskrivande modelleringen är att ta fram en DFN-modell 
för bergvolymen på förvarsdjup som kan anses vara representativ baserat på detaljerade 
sprickkarteringar av exponerade berggrundsytor och information från relativt få 
kärnborrhål där avståndet mellan borrhålen på förvarsdjup oftast är mer än 500 m. SKB 
redovisar dock tydligt en medvetenhet om att både sprickstorleksfördelningen och 
sprickfrekvensen på förvarsdjup är osäkra, och att dessa osäkerheter begränsas genom 
användning av alternativa konceptuella DFN-modeller som täcker ett brett spektrum av 
sprickkonfigurationer (SKB R-08-82, avsnitt 3.2.4). Ytterligare en betydelsefull osäkerhet 
avser sambandet mellan antalet sprickor och spricklängd, så som huruvida euklidisk eller 
fraktal skalning ska användas, samt variationen av sprickfrekvensen i förhållande till 
närliggande deformationszoner. Dessa typer av osäkerheter har en inverkan på den 
långsiktiga säkerheten främst därför att de påverkar spricknätverkets hydrologiska 
konnektivitet. SSM anser dock att osäkerheterna är tillräckligt väl definierade och 
analyserade i SKB:s ansökan. SSM bedömer i likhet med SKB att en betydelsefull 
minskning av osäkerheterna bara kan åstadkommas med detaljundersökningar i samband 
med en eventuell uppförandefas av slutförvaret, dvs. när sprickdata blir tillgängliga från 
bergvolymer på förvarsdjup. Vissa svårigheter kommer dock kvarstå även under denna 
fas, exempelvis hantering av osäkerheter som föreligger vid uppskattning av den verkliga 
storleken av tunnelskärande sprickor med geofysiska metoder (SSM Technical note 
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2014:07). Den exakta fördelningen av sprickstorlekarna på djupet kan därför till viss del 
komma att begränsas av observationer i tunnelskala. SSM ser ett behov av att SKB 
kontinuerligt uppdaterar sina alternativa DFN-modeller i takt med att mer data blir 
tillgängliga under ett eventuellt uppförande av slutförvaret. 

3.1.3 Bergspänningsfält 

3.1.3.1 Underlag från SKB 
Bergspänningstillståndet på förvarsdjup är ett resultat av det litostatiska trycket och av de 
geologiska processerna som under nästan 1900 miljoner år har påverkat regionen. En 
övergripande förändring har skett över tid; från aktiv bergskedjeveckning under den 
Svekokarelska orogenesen till upprepade belastnings- och avlastningscykler av sediment 
och inlandsis. Det nuvarande spänningstillståndet är starkt påverkat av horisontell 
kompression, vilken till stor del orsakas av havsbottenspridningen vid den mittatlantiska 
ryggen. Bergspänningarnas storlek, riktning och anisotropi (skillnad i storlek mellan olika 
riktningar) påverkar flera aspekter av projektering, uppförande, stabilitet och beständighet 
av bergutrymmen i slutförvaret. Bergspänningsfältet påverkar även indirekt de tekniska 
barriärerna och bergmassan under drift och efter förslutning av slutförvaret.  
 
Kunskap om in situ eller initiala tillståndet för bergspänningarna är ett grundläggande krav 
för att kunna modellera bergmassans mekaniska egenskaper under uppförande, drift och 
efter förslutning av slutförvaret. Det initiala spänningstillståndet kommer senare förändras 
av: 1) bergschaktningen vid uppförandet av slutförvarsanläggningen (avsnitt 3.5); 2) den 
termiska belastningen från det använda bränslet (avsnitt 4.4); 3) framtida 
klimatförändringar och relaterade processer såsom belastningen från inlandsisar (avsnitt 
5.3). Berget och spricksystemet påverkas av förändringar i bergspänningstillståndet, som 
orsakats av schaktning, slutförvarets värmeutveckling och klimatrelaterade processer. 
Dessa förändringar påverkar i sin tur bergmassans mekaniska stabilitet och flödet av 
grundvatten till deponeringshålen och genom slutförvarets bergvolym. Det initiala 
bergspänningsfältets karaktär påverkar i viss utsträckning de flesta termo-hydro-
mekaniska aspekterna av slutförvarets långsiktiga utveckling, samt säkerhet under drift. 
Exempel på områden är skador i bergväggarna (EDZ) p.g.a. uttag, spjälkning under den 
termiska fasen, sprickbildning under framtida glaciationscykler pga. ökade laster och 
vätsketryck samt magnituden på möjliga jordskalv på befintliga förkastningar och 
deformationszoner vid Forsmark. 
SKB tar hänsyn till bergspänningstillståndet vid projekteringen av slutförvarets 
utformning, så att bergutrymmena orienteras optimalt med avseende på deras funktion och 
stabilitet. Detta gäller även vid valet av de mest lämpliga schaktnings- och 
bergförstärkningsmetoderna. SKB redovisar i processrapporten för geosfären (SKB TR-
10-48, avsnitt 4) och i underliggande rapporter förståelsen av bergspänningarna och deras 
variabilitet i bergmassan samt deras påverkan på bergets säkerhetsfunktioner. 
 
SKB förlitar sig främst på bergspänningsmodellen av Martin (SKB R-07-26). Denna 
spänningsmodell indikerar en revers förkastningsregim. Portrycket antas ha en 
hydrostatisk gradient från markytan. Modellen benämns i SR-Site som den ”mest 
sannolika”, men ytterligare en ”osannolik maximal” och en ”osannolik minimal” 
bergspänningsmodell används för utvalda analyser av de initiala bergspänningarnas 
effekter på slutförvaret (t.ex. SKB R-08-116). Den största och den minsta horisontella 
samt den vertikala spänningen antas vara huvudspänningarna med magnituder på 41, 23 
respektive 13 MPa vid ett djup på 500 m. Riktningen för den största horisontella 
huvudspänningen är genomsnittligt mot sydöst (N145°E). Den vertikala spänningen 
beräknas från vikten av den överliggande bergmassan. 
 



 Sida 20 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

Modellen baseras huvudsakligen på bergspänningsmätningarna ner till 500 m djup med 
överborrningsmetoden (OC, ”Over Coring”). Dessa mätningar exkluderar tidigare 
bergspänningsmätningar på förvarsdjup utförda med den hydrauliska spräckningsmetoden 
(HF, ”Hydraulic Fracturing”) och hydraulisk provning av redan existerande sprickor 
(HTPF, ”Hydraulic Testing of Preexisting Fractures”). Ett större antal 
bergspänningsmätningar misslyckades eller gav otillförlitliga resultat på grund av 
svårigheter kopplade till tillämpning av de specifika mätmetoderna i Forsmark. SKB har 
lagt stor vikt vid de första bergspänningsmätningarna som utfördes av Ingevald och 
Strindell (1981) i borrhål DBT1 och DBT3 under uppförandet av Forsmarks kraftverk 3, 
vilka dock ligger utanför själva slutförvarsvolymen. SKB:s slutsats är att bergspänningen i 
Forsmark är onormalt hög relativt den genomsnittliga svenska berggrunden, möjligen 
p.g.a. den "tektoniska lins" som är formad av skärningen mellan de regionala zonerna 
Forsmark, Eckarfjäden och Singö. 
 
Det har genomförts omfattande analyser av tillgängliga bergspänningsdata vid Forsmark. 
Sjöberg m.fl. (SKB R-05-35, 2005) har granskat spänningsmätningarna som har 
genomförts fram till 2004. Martin (2007) har tagit fram SKB:s ”mest sannolika” 
bergspänningsmodell. Ask m.fl. (SKB P-07-206) har dessutom genomfört en översyn och 
omräkning av utvalda mätningar. SKB har också tagit fram flera storskaliga modeller för 
att beskriva bergspänningsvariationen ner till ca 10 km djup (t.ex. SKB TR-10-23; SKB 
TR- 08-11). Dessa modeller används för att studera stabiliteten hos förkastningar och 
deformationszoner idag och för tiden efter förslutning av slutförvaret. 
Bergspänningsmodellerna innefattar olika domäner (ytnära, slutförvarsdjup och djupare 
bergmassa), spänningsmagnituder och deras gradienter med djupet, 
spänningsorienteringar samt osäkerhets- och variabilitetsintervaller. Modellerna 
motsvarar: 1) en revers spänningsregim på alla djup; 2) en strike-slip spänningsregim på 
alla djup; 3) en kombination av strike-slip och reversa spänningsförhållanden, där reversa 
förkastningsförhållande dominerar ner till ca 1 km och en strike-slip förkastningsregim 
dominerar på djup större än 1 km.  
 
SSM har begärt kompletteringar i frågan om bergspänningstillståndet i Forsmark, vilket 
resulterade i ett förtydligande av den dokumentation som ingick i SR-Site 
(kompletteringsbegäran SSM2011-2426-83; SKB svar SSM2011-2426-130, DokID 
1372575). 

3.1.3.2 SSM:s bedömning 
SSM noterar att SKB har gjort stora ansträngningar och har lagt ner omfattande resurser 
för att förstå den djupa bergspänningsregimen i Forsmark (SSM Rapport 2010:30, avsnitt 
3.7). Enligt SSM:s bedömning måste dock SKB:s slutliga metodval av 
överborrningsmetoden som grund för uppskattning av bergspänningarna på djupet 
ifrågasättas. Modeller byggda enbart på överborrningsmätresultat kan förväntas tendera att 
överskatta bergspänningarna. SSM ser dock generellt positivt på den omfattande insatsen 
att karakterisera bergspänningsförhållandena i Forsmark, där olika mätmetoder har 
använts och ett adekvat holistiskt tillvägagångssätt vid framtagning av modellerna har 
använts.  
 
SSM anser att de bergspänningsmodeller som SKB tagit fram generellt representerar 
förhållanden som är ogynnsamma med hänsyn till sprickbildning (avsnitten 3.4.6; 3.4.7), 
stabilitet av förkastningar och deformationszoner i Forsmark idag och för tiden efter 
förslutning av slutförvaret. De bör därför betraktas som konservativa. I fall där mycket 
höga vattentryck är inblandade som vid kommande glaciationer är dock inte alltid höga 
bergspänningar det mest konservativa fallet och av detta skäl är det viktigt att beakta ett 
bredare intervall av troliga bergspänningar. SSM har granskat den tillgängliga 
informationen med syfte att försäkra sig om att alternativa tolkningar av 
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bergspänningsdata inte leder till att kritiska parametrar hamnar betydligt utanför de 
intervall som kan anses vara acceptabla för slutförvarets långsiktiga säkerhet.  
 
I de granskningsresultat som redovisas nedan ingår detaljerade utvärderingar av SKB:s 
bergspänningsmätningar och bergspänningsmodeller. SSM har även beaktat mottagen 
kompletterande information från SKB begärd efter SSM:s inledande granskningsfas 
(SSM2011-2426-71; SSM2011-2426-83). 
 
SSM har identifierat tre frågor av särskild betydelse för bedömning av SKB:s analys av 
bergspänningar vid Forsmark. Det gäller: 

x tillförlitlighet, representativitet och spårbarhet hos bergspänningsmätningar 
x tillförlitligheten hos bergspänningsmodeller 
x planer för ytterligare bergspänningsmätningar 

Beträffande SKB:s bergspänningsmätningar anser SSM att det föreligger problem 
gällande mätresultatens tillförlitlighet, representativitet och spårbarhet. SSM bedömer att 
antalet tillförlitliga bergspänningsmätningar från slutförvarsdjupet är otillräckligt för att 
kunna bestämma vilken spänningsregim som kan förväntas påträffas under uppförandet av 
slutförvaret. SSM anser dock att SKB har antagit vad som kan betraktas som en 
konservativ lokal modell med en hög horisontell huvudspänning som även innefattar de 
mest ogynnsamma belastningsfallen.  
 
Tidigare har både INSITE-gruppen och SSM:s externa experter dragit slutsatsen att de 
mest lämpliga och pålitliga mätresultaten sannolikt erhållits från de hydrauliska metoderna 
HF och HTPF (spräckning och injektering av befintliga sprickor) samt att 
bergspänningarna i Forsmark bör vara jämförbara med vad som är normalt för svensk 
kristallin berggrund. SSM:s externa experter anser att kriterierna för urval av data till 
SKB:s ”mest sannolika” bergspänningsmodell inte kan anses vara försvarbara (SSM 
Technical note 2012:39; SSM Technical note 2014:10). Den ursprungliga 
dokumentationen om bergspänningsmätningarna ansågs vara utspridd och komplex med 
en bristfällig spårbarhet. Experterna föreslog därför att en enhetlig sammanfattning av 
mätningar, analyser och antaganden borde tas fram för att fastställa bergspänningsregimen 
i Forsmark, med trender och deras aktuella djupintervall. SKB:s övergripande svar på 
SSM:s kompletteringsbegäran avseende dessa frågor (SSM2011-2426-83) var att de är 
medvetna om problemen men att en säkrare bestämning av bergspänningsfältet endast kan 
göras när det ges tillfälle att mäta spänningarna under jord. SKB anser att de hittills 
genomförda bergspänningsmätningarna är baserade på de bästa tillgängliga metoderna för 
mätningar på stora djup och i smala borrhål. 
 
Beträffande tillförlitligheten hos bergspänningsmodellerna anser SSM att SKB:s 
användning av en icke-linjär djupvariation för den största huvudspänningen är 
inkonsekvent med avseende på de geologiska betingelserna och jämfört med 
djupvariationen för de övriga huvudspänningarna. SSM noterar även att den antagna 
”positiva korrelationen” mellan största, mellersta och minsta 
bergspänningskomponenterna inte motiveras i SKB:s redovisning. Detta antagande kan 
resultera i en felaktig spänningsregim för förhållanden på stora djup. 
 
Bergspänningsmodellerna för Forsmark har granskats noggrant av SSM och de tidigare 
myndigheterna SKI och SSI under hela platsundersökningsfasen. 
Bergspänningsmodellering var också en central fråga för SKI:s INSITE-grupp (SSM 
Rapport 2010:30). Mellan 2005 och 2008 deltog INSITE-gruppen i tre specialistmöten 
med SKB gällande bergspänningsmätningar och bergspänningsmodeller. Även ett tekniskt 
fältbesök genomfördes för att observera pågående bergspänningsmätningar. SSM har 
dessutom med stöd från externa experter och som en del av den pågående granskningen av 
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tillståndsansökan utvärderat frågan om tillförlitligheten hos den ”mest sannolika” 
bergspänningsmodell som SKB tagit fram samt dess representativitet för 
slutförvarvolymen (SSM Technical note 2014:10). 
 
Resultaten från förkastningsreaktiveringsanalysen (”Stress Polygon Approach”) som SSM 
har låtit genomföra (SSM Technical note 2014:10) tyder på att bergspänningsfältet på 
förvarsdjup är mer förenlig med en strike-slip förkastningsregim än en revers regim. 
SKB:s ”mest sannolika” bergspänningsmodell ligger strax utanför det tillåtna stabila 
området i förkastningsreaktiveringspolygonens reversa regim. Detta innebär att flacka 
sprickzoner, exempelvis ZFMA2, ZFMF1 och ZFMF2, om modellen är riktig skulle vara 
instabila eller benägna till reaktivering. Det bör dock noteras att inga aktiva skjuvrörelser 
har observerats vid Forsmark (SKB TR-08-05). Bergspänningsfältet från Ask m.fl. (2007) 
ligger vid utkanten av det stabila strike-slip bergspänningsområdet men innanför 
förkastningsreaktiveringspolygonen. Detta resultat stödjer den 
förkastningsreaktiveringsanalys som föreslagits av SSM:s externa experter, dvs. att 
strykningsparallel aktivering av deformationszoner på förvarsdjup bör vara den rådande 
bergspänningsregimen. Även SKB:s bergspänningsfall ”osannolik minimal” antyder en 
strike-slip bergspänningsregim för stora djup. 
 
SSM anser sammanfattningsvis att både de storskaliga och de lokala 
bergspänningsmodellerna för att studera stabiliteten hos förkastningar och 
deformationszoner i Forsmark förefaller innehålla brister som t.ex.; 1) antagandet att 
förkastningsregimen på djupet fortfarande är revers, 2) djupförhållandet mellan 
huvudspänningsmagnituderna kan innebära en ökande kvot mellan horisontell och vertikal 
spänning, 3) huvudspänningsriktningarna kan rotera 90q. Det första antagandet motsäger 
den rådande uppfattningen att strike-slip förhållanden gäller i Forsmark vid seismogeniskt 
djup på några kilometer (SKB TR-90-30; SKB R-06-67) vilken stöds av data från Siljans 
borrhål (Lund och Zoback, 1999) och studier från Baltiska skölden (Stephansson m.fl., 
1991) samt av tidigare utförda bergspänningsmätningar vid Forsmark (SKB P-07-206). 
Den på djupet ökande kvoten mellan horisontell och vertikal spänning i SKB:s 
bergspänningsmodell (SKB R-07-26) motsäger t.ex. Brown och Hoek (1978) medan 
rotationen av huvudriktningarna motsäger det i nordvästra Europa generella horisontella 
spänningstillskottet från väster, vilken orsakas av havsbottenspridningen vid den 
mittatlantiska ryggen (SKB TR-90-30). 
 
Orienteringen för huvudspänningarna i vertikal eller i horisontell riktning är allmänt 
accepterade för Forsmark (SSM Technical note 2014:10). Den gällande riktningen för den 
största huvudspänningen, som alla direkta och indirekta mätmetoder pekar på, är 
riktningar inom ett variations- och osäkerhetsintervall om 145°±15° som SKB har angivit 
för slutförvarsdjup även i en regional skala. Lokala variationer av 
huvudspänningsriktningarna kommer att ingå bland de parametrar som SKB behöver ta 
hänsyn till vid platsanpassningen av slutförvarsanläggningen under en eventuell 
uppförandefas. Dessa variationer medför dock främst en projekteringsrisk snarare än en 
risk kopplad till den långsiktiga säkerheten. 
 
Beträffande planer för ytterligare bergspänningsmätningar anser SSM:s experter att det 
vore fördelaktigt att försöka utöka antalet mätningar från markytan ytterligare (SSM 
Technical note 2014:10). SSM anser dock att ytterligare djupa borrhål endast marginellt 
kan förbättra förståelsen för bergspänningar vid Forsmark. Detta ska vägas mot den 
potentiella risken att ytterligare djupa undersökningsborrhål i slutförvarsvolymen medför 
en eventuell negativ påverkan på den geologiska barriärens skyddsförmåga. Ytterligare 
djupa undersökningsborrhål i slutförvarsvolymen bör endast uppföras om väsentliga data 
saknas, vilka inte kan erhållas på annat sätt eller som inte kan kompenseras med 
konservativa antaganden i analysen av slutförvarets långsiktiga säkerhet.  
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Om SKB:s ansökan bifalls blir nästa steg i prövningsprocessen myndighetens granskning 
av PSAR. SSM anser att SKB för det steget i så fall behöver inkomma med ett omfattande 
kompletteringsprogram gällande bergspänningsmätningar även kopplat till demonstration 
i för slutförvaret representativa demonstrationstunnlar. Dessa mätningar bör sedan 
genomföras i samband med ett eventuellt uppförande av slutförvarsanläggningen. 
Kompletteringsprogrammet inför PSAR bör även inkludera en metodik för regelbunden 
uppdatering av bergspänningsmodellerna. Med tanke på de påpekade problemen med 
kvalitet och spårbarhet för de nuvarande bergspänningsanalyserna avser SSM att 
efterfråga att SKB tydligt redovisar hur omfattningen för nya mätningar fastställs, hur nya 
data sammanfogas med befintliga data samt hur bergvolymer med homogena 
bergspänningar isoleras genom en stegvis process kopplad till byggetapperna. Det har 
föreslagits att en probabilistisk hantering av bergspänningsdata kan vara fördelaktig för 
hantering av omfattande variabilitet och osäkerhet (Chapman m.fl., 2010). SSM anser att 
SKB bör undersöka förutsättningarna för en probabilistisk hantering särskilt med hänsyn 
till strategier för projektering, uppförande, drift och säkerheten efter förslutning av 
slutförvaret. 

3.1.4 Grundvattenkemi  
Detta avsnitt behandlar grundvattenkemiska frågor kopplade till det initiala tillståndet för 
det opåverkade Forsmarksberget. En bedömning av hur ett eventuellt uppförande av ett 
slutförvar påverkar den grundvattenkemiska situationen återfinns i avsnitt 3.2.8. 

3.1.4.1 Underlag från SKB 
SKB:s redovisning i ansökan kring grundvattenkemiska frågor grundar sig på information 
från platsundersökningsfasen som redovisas i den platsbeskrivande modellen för 
Forsmarkplatsen (SKB TR-08-05). Särskilda rapporter finns också framtagna med mera 
detaljerad information om SKB:s tolkning av grundvattenkemidata (t.ex. SKB R-08-47). 
SKB utnyttjar vid tolkning av platsdata principalkomponentanalys och 
blandningsberäkningar snarare än traditionell grundvattenkemisk modellering (t.ex. SKB 
TR-09-05). Detta arbetssätt motiveras i huvudsak med att grundvattenkemisk 
sammansättning för en plats som Forsmark i många avseenden påverkas mera av 
blandningsförhållanden mellan vattentyper av olika ursprung snarare än geokemiska 
processer. I Sr-Site används inte bara kunskap om sammansättningen hos grundvatten i 
bergets sprickor utan även den kemiska sammansättningen av matrisvatten i intakt berg 
(SKB R-08-105). Användning av denna typ av mätningar kan betraktas som ett nytt 
angreppssätt för att skapa förståelse för långsiktiga förändringar hos grundvattnets 
kemiska sammansättning. Som en bakgrund för bedömning av Forsmarksplatsens 
grundvattenkemi finns kunskaper och erfarenheter från karakterisering av den parallella 
kandidatplatsen Laxemar (SKB R-08-93).  
 
Den mest betydande informationen kopplat till grundvattnets sammansättning vid 
Forsmark kommer från grundvattenprovtagning i ca 25 kärnborrhål med djup ned till 1000 
m. Grundvattenprovtagning sker företrädesvis i positioner i borrhålen med betydande 
grundvattenflöden, vilket innebär att mätfrekvensen i djupled i ett borrhål är beroende av 
bergets strukturgeologi. Kunskap om porvattensammansättning har erhållits genom 
lakningsförsök med borrhålskärnor från samma borrhål. Olika typer av mätserier har 
utnyttjats för att få fram representativa prover som ger information om 
grundvattensammansättning på aktuellt djup. SKB:s viktigaste information kommer från 
mätserier någon månad efter upptag av borrhål i tätade borrhålssektioner, s.k. CCC 
karakterisering (”Complete Chemical Characterisation”). Olika överväganden och 
åtgärder erfordras för att proverna ska kunna betraktas som representativa (t.ex. SKB TR-
99-42). Längre mätserier i öppna borrhål har använts för kompletterande information 
kopplat till specifika grundvattenkemiska parametrar som t.ex. sulfidhalt (”Hydrochemical 
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Monitoring”). Kemiska analyser har genomförts vid egna eller kommersiella laboratorier. 
I samtliga prover analyseras elektrisk ledningsförmåga, pH, Eh samt huvudkomponenter i 
grundvattnet, men för ett urval av prover analyseras även spårämnen samt relevanta 
stabila och radioaktiva isotoper. 
 
SKB:s grundvattenprover har klassats beroende på deras kvalitet och representativitet och 
har därmed olika användbarhet. Uppnås vissa grundläggande kvalitetskrav har SKB 
genomfört fullständiga kemiska analyser av grundvattenproverna. Kvalitetskraven 
innefattar t.ex. andelen borrvatten och laddningsbalans för joner i lösning. För vissa 
prover har dessutom mätningar genomförts inte bara med avseende på lösta ämnen utan 
även lösta gaser, mikrober och kolloider. Karakterisering och provtagning av 
sprickfyllnadsmineral och reaktiva mineral i berggrunden ger viss ytterligare information 
av relevants för förståelsen av processer som påverkar grundvattenkemi och i slutändan 
förvarets långsiktiga säkerhet. Olika generationer av sprickfyllnadsmineral från olika 
tidsperioder i berggrundens utveckling ger ledtrådar kring tidigare förhållanden i berget 
(SKB R-08-102). 
 
En grundläggande förståelse för de aspekter av grundvattenkemi som har betydelse för 
slutförvaring har arbetats fram under lång tid. SKB:s arbete med att karakterisera 
grundvattenkemi började i samband med de s.k. typområdesundersökningarna vid ca 15 
platser runt om i landet under 1980-talet, vilket innefattade provtagning av djupa 
grundvatten från borrhål. SKB har gradvis utvecklat och förfinat metodiken för att få fram 
och mäta ostörda grundvattenprover till djup överstigande 1000 m med en kemisk 
sammansättning som bedöms vara representativ för ett visst djupintervall. Man har också 
byggt upp en kunskap om grundvattensammansättningar på olika djup i berggrunden och 
från ett antal platser i landet. En omfattande insats i samband med grundvattenkemisk 
karakterisering innan de aktuella platsundersökningarna genomfördes i samband med 
anläggandet av Äspölaboratoriet. Under denna period utvecklades provtagningsutrustning 
samt en fördjupad förståelse för grundvattensystemets egenskaper. Dessa tidiga 
arbetsinsatser har bidragit till förståelse kring hur kontaminering av grundvattenprover kan 
ske och hur man erhåller prover med en godtagbar representativitet för ett visst 
djupintervall i berget (SKB TR-92-31).  
 
Undersökning av grundvattnets sammansättning behöver genomföras för att få nödvändig 
information för bedömning av de tekniska barriärernas beständighet samt bedömning av 
förutsättningarna för radionuklidtransport. Vissa grundvattenkemiska parametrar har 
också stor betydelse för förståelse av platsens tidigare utveckling under olika perioder, i 
första hand de senaste 10 000 åren dvs. sedan den senaste inlandsisen försvann. SKB har 
till exempel använt sig av viss grundvattenkemisk data så som salinitet och 
koncentrationer av syre-18 för att utvärdera resultat från modellering av kopplad 
hydrogeologi och grundvattenkemi under den senaste glaciationscykeln. Det finns också 
spår från interaktioner mellan grundvatten och mineral i vattenförande sprickor som är 
mycket äldre och kan ha ägt rum upp till 100-tals miljoner år tillbaka i tiden. En sådan 
fråga rör i vilken omfattning större sprickor på stora djup vid något tillfälle blivit 
exponerade för oxiderande betingelser. Viktiga aspekter är karakterisering av det 
grundvattenkemiska systemets rumsliga variabilitet i förvarsvolymen respektive dess 
tidsmässiga stabilitet dvs. dess förmåga att begränsa variationer som funktion av tiden.  

3.1.4.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB har genomfört en tillräckligt omfattande karakterisering av 
grundvattenkemiska förhållanden i olika djupintervall för att ge underlag för bedömning 
av Forsmarksplatsens lämplighet samt för analyser av hur grundvattenkemiska parametrar 
påverkar ett slutförvars långsiktiga säkerhet. SKB:s kännedom om grundvattenkemiska 
betingelser vid Forsmark är långt ifrån fullständig men bedöms vara godtagbar för den 
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pågående granskningen av tillståndsansökan. SSM anser att kvarvarande osäkerheter är 
hanterbara inom säkerhetsanalysen. Det bör dock noteras att informationsmängden i vissa 
avseenden är förhållandevis liten och att det finns ett behov av ett omfattande och väl 
genomtänkt mätprogram för grundvattenkemi under en eventuell uppförandefas. SSM 
anser att SKB i samband med PSAR behöver presentera en plan för 
grundvattenprovtagning i samband med en uppförandefas. 
 
SSM konstaterar att SKB:s platsundersökningsdata visar att grundvatten på förvarsdjup 
för närvarande är kemiskt reducerande med frånvaro av löst syre, har en tillräcklig salthalt 
för att motverka bufferterosion samt att sulfidhalterna överlag är låga. Enligt SSM:s 
bedömning innebär detta sammantaget att den nuvarande grundvattenkemin i 
kandidatområdet främjar de tekniska barriärernas beständighet. De nuvarande kemiska 
betingelserna är också relativt gynnsamma för att främja en långsam bränsleupplösning 
och retardation av flertalet radionuklider i händelse av kapselbrott, vilket är koppat till pH 
och redoxbetingelser i det djupintervall som är aktuellt. De nuvarande gynnsamma 
grundvattenkemiska förhållandena kan dock komma att förändras som ett resultat av en 
uppförandefas och den långsiktiga klimatutvecklingen. En bedömning med avseende på 
betydelsen av långsiktig utveckling av grundvattenkemi kan därför inte göras enbart med 
utgångspunkt från SKB:s platsundersökningsprogram. 
En grund för SSM:s bedömning av grundvattenkemifrågor är att den säkerhetsmässiga 
betydelsen av grundvattenkemiska parametrar tidigare har analyserats och granskats av de 
tidigare myndigheterna SKI och SSI inom ramen för flera fullständiga säkerhetsanalyser 
innan SR-Site, t.ex. SR-Can och SR-97. Den tidigare säkerhetsanalysen SR-97 utgjorde en 
grund för att planera SKB:s program för karakterisering av grundvattenkemi vid 
Forsmark. SSM:s bedömning av osäkerheter kring grundvattenkemi är också baserad på 
resultat från liknande platsundersökningar vid flera andra liknande platser, t.ex. Äspö, 
Laxemar och den finländska platsen Olkiluoto. Grundvattenkemiska data och tolkningar 
är i många avseenden likartade för dessa platser nära Östersjökusten vilket ökar tilltron till 
förståelsen av förhållanden som påverkar viktiga grundvattenkemiska parametrar. 
Betydande skillnader mellan olika platser för vilka grundvattenkemi har karakteriserats 
kan i vissa fall förklaras mot bakgrund av konceptuell förståelse av platsernas tidigare 
utveckling. 
 
INSITE-gruppens granskning innefattade ursprungligen preliminära bedömningar och 
utvecklingsbehov kopplat till metodbeskrivningar som fanns tillgängliga vid inledningen 
av platsundersökningarna (SKI-INSITE TRD-03-02). De mest omfattande insatserna 
avsåg observationer och bedömningar av fältmässiga procedurer och specifika problem i 
samband med provtagning, provhantering och kemiska analyser (SKI-INSITE TRD-06-
01). Granskningen har även innefattat bedömning av hur preliminära grundvattenkemiska 
modeller och tolkningar byggs upp till stöd för fortsatta undersökningar (SKI-INSITE 
TRD-04-08). Innan platsundersökningarna påbörjades gjordes även oberoende 
bedömningar av vilka grundvattenkemiska parametrar som platsundersökningen behövde 
baseras på (SKI report 02:13). INSITE-gruppens övergripande slutsats är att SKB gjort 
alla rimliga ansträngningar för att erhålla representativa prover och få ett acceptabelt 
underlag avseende rumslig variabilitet av de viktigaste grundvattenkemiska parametrarna 
(SSM 2010:30). SSM instämmer i denna slutsats. 
 
SSM har till stöd för bedömning av grundvattenkemiska data också låtit genomföra egna 
begränsade modellstudier för att belysa betydelsen av vissa frågor med koppling till den 
grundvattenkemiska situationen så som modellering av redox-reaktioner som är styrande 
för grundvattnets redoxpotential (SSM report 2009:28) och vittringsprocesser som kan 
påverka grundvattnets salthalt (SSM report 2011:22). Dessa studier ger underlag för 
bedömning av geokemiska processer som påverkar löst järn och svavel liksom katjoner i 
berggrunden. Dessa processer har visat sig vara betydelsefulla för ett slutförvars 
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långsiktiga säkerhet. SSM kan konstatera att kemiska processer som styr 
redoxförhållanden och tillförsel av katjoner från kemiska vittringsprocesser efter en lång 
period med forskning i princip är väl kända men att det fortfarande finns osäkerheter 
avseende deras relativa betydelse för grundvattenkemiska betingelser. 
 
Det är generellt en svår uppgift att ta fram grundvattenprover som ger säker information 
om den grundvattenkemiska situationen och detta gäller även för Forsmarksplatsen. SKB 
har dock ägnat uppmärksamhet åt att minimera felkällor. SSM bedömer liksom INSITE-
gruppen att SKB:s metoder för att karakterisera grundvatten inklusive provtagningsrutiner 
och kemiska analyser är godtagbara. Provtagning av grundvatten är förknippad med 
osäkerheter för reaktiva komponenter i grundvattnet samt i perspektivet representativitet 
för ett visst djupintervall. Detta beror på att en viss påverkan av grundvatten alltid sker vid 
upptag av borrhål liksom i samband med kemiska analyser. 
 
En svårighet är det begränsade antalet vattenprover som kan sägas representera den 
tilltänkta förvarsvolymen. SSM anser dock att SKB:s provtagning är tillräcklig eftersom 
resultaten ger en rimligt konsekvent bild av grundvattenkemiska förhållanden på 
förvarsdjup. Svårigheten att få fram representativa prover hänger samman med 
Forsmarkslinsens täthet och de till antalet få vattenförande sprickorna på förvarsdjup. Få 
identifierade vattenförande sprickor i förvarsvolymen kan innebära att grundvattenprover 
som representerar deformationszoner får ett stort genomslag. Det finns därför ett behov av 
ytterligare undersökningar för att framförallt verifiera grundvattenkemiska förhållanden i 
tilltänkta förvarsvolymer av berget om en konstruktionsfas för slutförvaret blir aktuell. 
 
En annan svårighet är att det vid Forsmark saknas provtagning av salta grundvattnen på 
mycket stora djup. Detta vatten påverkar inte förvarets säkerhet inledningsvis men sådant 
vatten förväntas kunna tränga upp och interagera med vatten i förvarsvolymen under olika 
faser av förvarets utveckling. En viss kännedom om sammansättningen krävs därför för 
analysen av förvarets långsiktiga utveckling. SSM anser att SKB:s användning av vissa 
data från de djup borrhålen vid Laxemar för att representera Forsmark är godtagbar. 
Säkerhetsbetydelsen av rimliga avvikelser från den antagna sammansättningen av mycket 
djupa grundvatten bör vara begränsad. SSM konstaterar ändå att avsaknaden av 
platsspecifik data för djupa salta grundvatten utgör en osäkerhet för analysen av den 
långsiktiga grundvattenkemiska utvecklingen som behöver beaktas i samband med fortsatt 
säkerhetsanalysarbete och detaljerad geokemisk modellering. 
 
Som anges ovan anser SSM att den nuvarande grundvattenkemiska situationen vid 
Forsmark med avseende på de viktigaste grundvattenkemiska parametrarna är väl känd 
trots begränsade data från förvarsvolymen respektive från stora djup. I ansträngningarna 
att utröna ursprung och ålder av olika grundvattentyper är dock det begränsade antalet 
mätpunkter mer problematiskt. INSITE-gruppen konstaterar att SKB har haft begränsad 
framgång att med hjälp av geokemiska indikatorer verifiera förståelse av den 
hydrogeologiska utvecklingen under och efter den senaste nedisningen. INSITE-gruppen 
har dock förståelse för svårigheterna att dra definitiva slutsatser kring 
grundvattensystemets komplexa dynamik under hela glaciationscykler. SSM konstaterar 
att osäkerheter som identifieras under platsundersökningsfasen liksom under en eventuell 
kommande konstruktions- och driftfas behöver hanteras och propageras inom 
säkerhetsanalysen.  
 
Grundvattnet innehåller organiskt material och lösta gaser som kan utnyttjas för 
mikrobiell sulfatreduktion. SKB anser att lösta organiska ämnen som återfinns på stora 
djup i berggrunden generellt bör karakteriseras av låg reaktivitet bland annat av det skälet 
att de blivit bestående trots lång uppehållstid i grundvattnet (Kalinowski, 2013). SSM 
anser dock att eftersom mikrobiell sulfatreduktion har stor betydelse för slutförvarets 
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långsiktiga säkerhet bör det lösta organiska materialet i djupa grundvatten karakteriseras 
ytterligare. Dess tillgänglighet som substrat för sulfatreducerande bakterier bör ytterligare 
undersökas. Det är mycket troligt att mikrobiell sulfatreduktion påverkar SKB:s mätserier 
och de observationer som antyder onormalt höga sulfidhalter för den förhållandevis 
näringsfattiga och järnrika djupa grundvattenmiljön. SSM anser även att SKB bör mera 
utförligt undersöka betydelsen av en varierande tillgång till löst järn(II) som kan motverka 
en långsiktig uppbyggnad av onormalt höga sulfidhalter via järnsulfidutfällningar så länge 
som järn finns tillgängligt i grundvattnet eller kan tillföras grundvattnet genom 
mineralreaktioner. 
 
SSM anser att SKB:s arbete med utförlig karakterisering av stagnanta porvatten i 
bergmatrisen är en utveckling som väsentligt bidragit till förståelsen av 
grundvattenkemisk utveckling (SKB R-08-105). Avvikelser i kemisk sammansättning 
mellan grundvatten i bergets sprickor och stagnant porvatten utgör en grund för förståelse 
av platsens dynamiska utveckling. Det finns sannolikt goda möjligheter att vidareutveckla 
denna forskningsinriktning genom förbättringar av analysmetoder, ytterligare provtagning 
och analys av flera komponenter i matrisvattnet. 
 

3.1.5 Hydrogeologi 
I detta avsnitt redovisas den orörda hydrogeologiska situationen vid Forsmark. Fokus 
ligger på data, konceptuella modeller samt parametrar till SKB:s modeller. SSM:s 
bedömningar kopplade till efterföljande tidsfaser redovisas närmare i avsnitten om den 
hydrogeologiska utvecklingen under de första tusen åren (avsnitt4.5 ännu ej publicerade) 
och tiden därefter fram till 100 000 år (avsnitt 5.4 ännu ej publicerat). 
Konstruktionsförutsättningar kopplade till inflöden till deponeringshål bedöms i avsnitt 
3.4.2. I SR-Site huvudrapport ges en kortfattad beskrivning av den hydrogeologiska 
modelleringen (SKB TR-11-01, avsnitt 10.1.3). 

3.1.5.1 Underlag från SKB 
Initialtillståndet för Forsmark beskrivs i SKB:s platsbeskrivande modell (SKB TR-08-05, 
kapitel 8), som baseras på ett antal underliggande rapporter (SKB R-07-48, SKB R-07-49, 
SKB R-08-23, SKB R-08-95). Dessa rapporter hänvisar i sin tur till ett stort antal 
rapporter med mätresultat från platsundersökningarna (se appendix B i SKB R-08-95 med 
hänvisningar till över 100 rapporter med data för parameterisering av hydrauliska 
domäner).  
Platsen för det tilltänkta slutförvaret kännetecknas av ett flackt landskap med en 
landhöjning på ca 6 mm per år som långsamt förändrar strandlinjen samt en årlig 
nettonederbörd på ca 150 mm. De översta 150 m av berget kännetecknas av hög 
transmissivitet och betydande horisontell anisotropi. Detta hänger ihop med förekomsten 
av bankningssprickor som sträcker sig över området (SKB TR-08-05, figur 8-27). 
Pumptester pekar på att bankningssprickorna är förbundna med Östersjön. Där 
bankningssprickorna förekommer har de översta 150 m av berget en förmåga att jämna ut 
hydrauliska gradienter som främst orsakas av topografin. Till skillnad från de översta 150 
m i berget uppvisar volymerna nedanför 400 m djup få vattenförande sprickor utanför 
deformationszonerna vilka kännetecknas av en djupavtagande transmissivitet (SKB TR-
08-05, avsnitt 8.5). SKB bedömer att den ytterst låga sprickfrekvensen på förvarsdjup 
skapar exceptionellt goda förutsättningar för upprätthållandet av de tekniska barriärernas 
integritet (SKB dokID 1416510). 
SKB har tillämpat en konceptuell modell för flödet genom bergvolymen (SKB TR-08-05, 
avsnitt 8.1.1) som delar upp berget och överliggande jordlager i en hydraulisk jorddomän 
HSD (”Hydraulic Soil Domain”), en hydraulisk ledardomän HCD (”Hydraulic Conductor 
Domain”) och en hydraulisk bergmassedomän HRD (”Hydraulic Rock mass Domain”). 
Dessa har sedan parameteriserats baserat på data från platsundersökningarna.  
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SKB:s konceptuella modell har representerats dels som en diskret spricknätverksmodell 
DFN (”Discrete Fracture Network”), dels som en ekvivalent poröst kontinuum medium 
modell ECPM (”Equivalent Continuum Porous Medium”).  
I DFN-modellen representeras flödet explicit genom avgränsade deformationszoner och 
mindre sprickor. I denna modelltyp förekommer inget flöde utanför dessa sprickor och 
deformationszoner. Sprickzoner med en radie större än 500 m representeras 
deterministiskt medan de mindre sprickorna genereras stokastiskt. Den minsta 
sprickstorleken i SDM-Site modellen har en yta av 100 m2, vilket motsvarar en radie av 
5,6 m. Modelldomänen utgörs av de sprickdomäner som SKB har definierat baserat på 
den tillgängliga karteringen av berghällar och undersökningsborrhål. 
I ECPM-modellen representeras flöde genom ett poröst kontinuum vars hydrauliska 
egenskaper har baserats på en uppskalning av DFN-modellen. ECPM-modelleringen har 
sammanlagt baserats på 13 undermodeller (SKB R-08-23, tabell 2-1). Utanför de 
karterade sprickdomänerna antas två skikt med homogena hydrauliska egenskaper. 
Modellen är således utanför sprickdomänerna en så kallad porös kontinuum modell CPM 
(”Contiunuum Porous Media”) som inte är baserad på en diskret spricknätverksmodell. 
Såväl DFN som ECPM-modellen implementeras i beräkningsverktyget Connectflow 
(Serco, 2008). 
SKB har även genomfört hydrogeologiska beräkningar som fokuserar på det ytnära 
systemet med modelleringsverktyget MIKE-SHE (SKB R-08-09, SKB R-08-08, samt 
referenser däri) och andra beräkningsverktyg (SKB R-08-08 avsnitt 4). SSM:s granskning 
av dessa beräkningar har genomförts inom ramen för konsekvensanalysen (avsnitt 7.2.2.2 
ännu ej publicerat), även om de i viss mån berör grundvattensystemet.  
SKB har parametriserat modellerna utifrån hydrogeologiska data som togs fram under 
platsundersökningarna i Forsmark (SKB TR-08-05, appendix 3, tabell 4). Dessa innefattar 
bland annat injektionstester PSS (”Pipe String System”) i 21 av kärnborrhålen och 
flödesloggning PFL (”Posiva Flow Log”) i 15 av kärnborrhålen. PFL-mätningarna 
genomfördes med en testsektionslängd ned till 0,1 m. 
SKB har som ett första steg i den hydrauliska parameteriseringen av HCD och HRD 
beskrivit deras geometri. Geometri för HCD beskrivs deterministiskt baserat på lineament 
och borrhålsdata (se exempelvis SKB TR-08-05, figur 8-13). Geometri för HRD beskrivs 
stokastiskt för sex olika sprickdomäner utifrån kalibrering mot borrhålsdata (SKB R-07-
4,8 avsnitt 11.4) och med hjälp av statistiska fördelningar för sprickornas lokalisering, 
orientering och storleks-intensitetssamband (SKB TR-08-95, tabell C-1 till C-3). Den 
geologiska DFN-modellen (geo-DFN) innefattar alla sprickor, dvs. även sådana som inte 
är del av det flödande nätverket. SKB har antagit fyra olika konceptuella modeller för geo-
DFN; OSM + TFM (“Outcrop Scale Model in combination with Tectonic Fault Model”), 
TCM (“Tectonic Continuum Model with Euclidean size-intensity scaling”), TCMF 
(“Tectonic Continuum Model with Fractal size-intensity scaling”) och r0 fixed model 
(SKB TR-08-05, avsnitt 5.6.3, 5.6.4). Den hydrogeologiska DFN-modellen är baserad på 
r0 fixed-modellen. 
SKB har bestämt de hydrauliska egenskaperna för HCD utifrån hydrauliska tester och en 
analys av det samlade dataunderlaget (SKB TR-08-05, figur 8-14). Enligt SKB:s tolkning 
visar data på en djupavtagande transmissivitet i deformationszonerna. Parameterisering av 
zonernas transmissivitet i punkterna där de skär borrhålen listas i SKB R-08-23 (tabell C-
1). 
SKB antar två skikt med homogen hydraulisk konduktivitet utanför de sprickdomäner som 
har karterats (SKB R-09-22, tabell 2-6). För att representera konduktivitetens 
djupavtagande är den hydrauliska konduktiviteten mindre i det djupare lagret. 
Konduktivitetsvärden baseras på data från undersökningarna i Finnsjön (SKB TR-91-24). 
Porositeten antas vara konstant med djupet. 
SKB har redogjort för de hydrauliska egenskaperna för jorddomänen HSD i SKB R-08-23 
(avsnitt 3.4) och i R-09-19 (tabell 2-5 och 2-6). 
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SKB har valt en modelldomän i form av ett rätblock med ett vertikalt borrhål i mitten för 
att kalibrera sprickgeometrin och flödesegenskaperna i HRD. Blockets dimensioner är 400 
m × 400 m × 1200 m (SKB R-07-48, avsnitt 11.4 - 11.5). Sprickor med radier från ca 4 
cm och upp till 500 m genereras i den modellerade volymen baserat på en rad parametrar 
som kan varieras. I det modellerade borrhålet jämförs sedan modellresultaten med 
borrhålsdata (TR-08-05, avsnitt 8.5.2). Eftersom borrhålsdata pekar på djupberoende 
sprickintensiteter och flödesparametrar har kalibreringen utförts med upp till tre separata 
djupintervall.  
SKB har valt att genomföra kalibrering och efterföljande modellering av HRD med tre 
olika samband mellan sprickstorlek och transmissivitet. Dessa antar att sprickstorlek och 
transmissivitet är antingen okorrelerade, perfekt korrelerade eller korrelerade med en viss 
spridning av transmissiviteten kring ett medelvärde för varje sprickstorlek; det så kallade 
semi-korrelerade fallet (SKB TR-08-05, tabell 8-6). De parameteruppsättningar som ger 
bäst passning väljs sedan som indata till hydro-DFN modelleringarna i SR-Site. En 
värdering av resultaten sker i datarapporten (SKB TR-10-52, avsnitt 6.6, DFN-parametrar 
listas i avsnitt 6.6.10). 
De hydrauliska randvillkoren i kalibreringsmodellen är konstant vattenpelarhöjd på 0 m på 
alla sidor förutom botten som antas vara tät och konstant vattenpelarhöjd på -10 m i 
borrhålet. Modellen antar konstanta flöden över tid och därför krävs inga initialvillkor. 
För ECPM-modellen ansätts olika rand- och initialvillkor beroende på val av 
modelleringsfall (SKB R-07-49, avsnitt 3.17.3). Generellt sett ansätts konstant höjd 
vattenpelare på delar som är täckta av Östersjön och ett specificerat flöde per ytenhet eller 
flux vid markytan. Sidorna på modellen antas vara täta. För den paleohydrogeologiska 
modelleringen förändras randvillkoren på övre modellranden med tiden p.g.a. 
landhöjningen och förändringen av vattnets sammansättning av lösta ämnen. Pumptesterna 
representeras med specificerat flöde i borrhålen. För tidsberoende simuleringar ansätts 
initialvillkor vid 8000 f.Kr. för vattnets kemiska sammansättning som definieras av 
blandningsförhållanden av ett flertal vattentyper (SKB R-07-49, avsnitt 3.17.4). 
SKB har inom ramen för SDM-Site genomfört simuleringar med ECPM-modellen för att 
undersöka predikteringsförmågan för fördelning av klorid i olika strata av 
grundvattensystemet och för att få en förutsägelse av partikelbanor från ett tänkt 
slutförvar. Framräknade kloridvärden har jämförts med resultat från 
plastsundersökningarna vid Forsmark. Dessa modelleringsinsatser har genomförts för att 
utvärdera modellens predikteringsförmåga. Eftersom den hydrogeologiska modellen i 
SDM-Site inte innefattar någon slutförvarsanläggning kan den dock inte direkt användas 
inom SR-Site och analysen av slutförvarets långsiktiga säkerhet. 
Resultat från SDM-Sites hydrogeologiska delar som även används i SR-Site är 
parameteruppsättningar och i tillämpliga fall rand- och initialvillkor som har baserats på 
hydrokemiska utredningar och modelleringen av strandlinjeförskjutningen. I SR-Site 
reviderades ECPM-modellen något i förhållande till SDM-modellen (SKB R-09-20, 
appendix C). 
SKB bedömer i SDM-Site att det finns en god förståelse för de hydrogeologiska 
förhållandena i målområdet för slutförvarsanläggningen och att förtroendet för den 
utvecklade modellen är högt. SKB har även tagit fram en sammanställning och bedömning 
av resterande osäkerheter beträffande den platsbeskrivande och hydrogeologiska modellen 
(SKB R-08-82, avsnitt 3.4; SKB R-12-04, avsnitt 4.7). SKB bedömer att det finns 
resterande osäkerheter beträffande den rumsliga variationen av de hydrauliska 
egenskaperna, t.ex. inom hydro-DFN-modellen. Enligt SKB:s uppfattning vore det föga 
meningsfullt att ta fram ytterligare information med hjälp av nya borrhål från ytan, 
eftersom denna förmodligen inte skulle kunna minska osäkerheterna nämnvärt. Denna 
bedömning styrker SKB med det faktum att data som erhölls från det sista borrade hålet 
stämde väl överens med de prediktioner som gjordes innan mätningarna i det sista hålet 
påbörjades. SKB bedömer att även hydrauliska egenskaper hos deformationszoner, dess 
rumsliga variabilitet, anisotropi och skalning är behäftade med osäkerheter. Samtidigt 
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bedömer SKB att dessa egenskaper har underordnad betydelse för säkerhetsanalysen 
eftersom transportmotståndet i deformationszonerna ändå antas vara mycket lågt. Det bör 
dock beaktas att deformationszonernas hydrauliska egenskaper kan påverka utvecklingen 
av grundvattnets kemiska sammansättning. 

3.1.5.2 SSM:s bedömning 
SSM anser sammanfattningsvis att den hydrogeologiska platsbeskrivande modellen på en 
övergripande nivå är tillräckligt tillförlitlig för detta skede i den stegvisa 
prövningsprocessen och utgör en lämplig utgångspunkt för säkerhetsanalysarbetet som har 
genomförts i SR-Site. SSM bedömer att platsens flacka topografi bör begränsa 
grundvattenströmningens storlek. De i stora delar av slutförvarsområdet förekommande 
bankningssprickorna bör ha en positiv inverkan för att begränsa flödet på förvarsdjup 
genom att utjämna de topografiska gradienterna. Myndigheten konstaterar att den låga 
förekomsten av vattenförande sprickor som indikeras i kärnborrhålen bör ge 
förutsättningar för att begränsa kopplingarna mellan slutförvarets deponeringshål, det 
flödande nätverket i berget och i slutändan exponeringsvägarna i biosfären. SSM bedömer 
därför att de hydrogeologiska platsförutsättningarna i allmänhet är goda. 
 
SSM anser dock att ytterligare insatser inom området erfordras. SKB bör inför PSAR och 
en eventuell byggstart upprätta detaljerade planer för datainhämtning och modellering 
under uppförande- och driftfaserna. SSM anser vidare att SKB under uppförandefasen bör 
bekräfta att förekomsten av bergarten episyenit inte är av betydelse för platsbeskrivningen. 
SKB behöver senast inför en eventuell ansökan om provdrift av slutförvarsanläggningen 
ytterligare utröna och om påkallat i säkerhetsanalysen hantera osäkerheter i 
spricknätverkets geometri och parameterisering av dess hydrauliska egenskaper. SSM 
anser slutligen att SKB inför en eventuell provdrift behöver säkerställa att analysen av 
kanalbildningserosionens omfattning inte påverkas av PFL-metodens mätnoggrannhet. 
 
SSM har i granskningen utgått från SKB:s redovisning som sammanfattas ovan i avsnitt 
3.1.5.1. Förutom detta material har SSM beaktat SKB:s kompletteringar samt 
granskningsarbete som har utförts av externa experter på uppdrag av SSM (SSM 
Technical note 2012:37, SSM Technical note 2012:41, SSM Technical note 2012:67, SSM 
Technical note 2014:05, SSM Technical note 2014:46 och SSM Technical note 2015:XX 
under publicering). Med hjälp av detta underlag har SSM bedömt SKB:s insatser koppat 
till mätprogram, tolkning av hydrauliska data, konceptuella modeller samt beräkningarnas 
riktighet och relevans. 
 
SSM har som en del av granskningen genomfört en värdering av den hydrogeologiska 
platsbeskrivande modellens omfattning, kvalitet och tillförlitlighet som underlag för 
säkerhetsanalysen. SSM anser att SKB genomfört ett mycket omfattande mätprogram och 
ett omfattande modelleringsarbete för att skapa en förståelse för de hydrogeologiska 
betingelserna vid Forsmark. SSM:s bedömning baseras till en betydande del på 
erfarenheter gjorda av SSM:s rådgivande grupp INSITE som fortlöpande granskade 
SKB:s insatser inom hydrogeologiområdet medan platsundersökningarna ännu pågick 
(SSM 2010:30). INSITE drog slutsatsen att SKB:s platsundersökningar generellt sett har 
utförts med en hög ambitionsnivå och kompetens samt att lämpliga metoder har använts 
som kan anses motsvara den senast tillgängliga tekniken (INSITE M-09-06). SSM delar 
INSITE-gruppens bedömningar i dessa frågor. SSM bedömer även att SKB har tillämpat 
acceptabla kvalitetssäkringsrutiner i samband med de mätningar som har genomförts 
(SKI-INSITE TRD-03-03; SKI-INSITE TRD-04-10). Även den hydrogeologiska 
modelleringen har utförts med lämplig grad av kvalitetssäkring, vilket har blivit belyst av 
de externa experter som granskat SKB:s arbete (SSM Technical note 2014:05).  
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SSM bedömer i likhet med INSITE att SKB har tagit fram en tillräcklig mängd data 
kopplad till den hydrogeologiska beskrivningen av Forsmark. SSM instämmer i huvudsak 
med SKB:s egen bedömning av tillförlitligheten för de hydrogeologiska delarna av 
platsbeskrivningens databas (SKB R-08-82, avsnitt 2). INSITE-gruppens bedömningar 
kring betydelsen av återstående frågor av hydrogeologisk art (SSM 2012:30; INSITE M-
09-06) stämmer också i grova drag överens med SKB:s egna motsvarande bedömningar 
(SKB R-08-82, avsnitt 3.4 och 3.6).  
 
SSM anser att SKB genomfört ett omfattande modelleringsarbete för att beskriva platsen. 
SSM anser vidare att den processen med modellering utifrån tillgängliga data vid de olika 
datafrysningarna har varit lämpliga för att kunna vidareutveckla modellerna för att 
återspegla förståelsen för platsen efter utökade dataunderlag. SSM konstaterar samtidigt 
att redovisningen i flera steg gör att det i slutresultatet, dvs. i SR-Site-modelleringen, kan 
vara svårt att identifiera var diskussionerna om olika antaganden förs. 
 
SSM noterar att SKB valt att tillämpa en stokastisk DFN-modellering som kännetecknas 
av en hög grad av komplexitet. SSM anser att stokastisk DFN-modellering är ett 
godtagbart angreppssätt med tanke på att flödet på förvarsdjup uppträder i diskreta 
sprickor som är glesa. Därutöver har DFN-modelleringen fördelen att flödet kan beskrivas 
ned till deponeringshålsskala, vilket SKB drar nytta av i säkerhetsanalysberäkningarna. 
DFN-modelleringen kräver att sprickornas geometri beskrivs. Med de tillgängliga data 
från kärnborrhålen förblir den resulterande geometrin osäker. SSM anser att dessa 
osäkerheter är godtagbara under förutsättning att de beaktas i 
säkerhetsanalysberäkningarna. SKB har valt att föra vidare enbart en stokastisk modell för 
spricknätverkets geometri (SKB R-08-95 tabeller C1 till C3) till 
säkerhetsanalysberäkningarna. Detta är en anledning till att SSM anser att osäkerheterna 
möjligtvis inte är fullt ut hanterade i SR-Site. SSM har därför begärt en komplettering som 
handlar om osäkerheter i den hydrogeologiska modelleringen (SSM2011-2426-109). 
SKB:s svar (SKB dokID 1396324, 1396325, 1416510) ger ytterligare information och 
förtydligar SKB:s ståndpunkter.  
 
SSM har granskat SKB:s kompletterande information om osäkerheterna i den 
hydrogeologiska modelleringen (SKB dokID 1416510) och värderat den information som 
SSM:s externa experter har tillfört granskningen. Baserat på detta anser SSM att följande 
aspekter av SKB:s redovisning av de hydrogeologiska betingelserna behöver belysas 
ytterligare i kommande steg i den stegvisa processen att etablera ett slutförvar: 

x hydro-DFN-modellernas geometri 
x planer för datainsamling under en uppförandefas 
x SKB:s arbete med att kalibrera och styrka DFN-modellen 
x PFL-metodens noggrannhet 
x inverkan av bergarten episyenit 
x deformationszonernas hydrauliska egenskaper 

 
Den första punkten i listan rör främst osäkerheter i spricknätverkets geometri. SSM 
bedömer i likhet med SKB och SSM:s externa experter att det finns återstående 
osäkerheter när det gäller spricknätverkets geometri på förvarsdjup (SKB R-08-82 avsnitt 
3.4.2, SSM Technical note 2010:30, SSM Technical note 2012:37, SSM Technical note 
2012:41, SSM Technical note 2014:05). SSM delar även SKB:s bedömning att ytterligare 
undersökningar från markytan inte nämnvärt kan minska dessa osäkerheter och därför inte 
är påkallade.  
 
SSM delar SKB:s synpunkt att det hydrogeologiska systemet skulle skilja sig mest från 
det som har modellerats i SR-Site om flödet är begränsat till smala och glest uppträdande 
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kanaler på sprickytorna (SKB dokID 1416510). En sådan konceptuell modell har förordats 
av en av SSM:s externa experter (SSM Technical note 2012:37).  
 
SKB argumenterar för att ett glest nätverk av kanaler är osannolikt eftersom generaliserad 
radial flödesanalys ("generalised radial flow analysis") pekar på att endast ca 20 procent 
av de hydrauliska testerna ger låga flödesdimensioner. Samtidigt anger SKB att transport 
kommer att ske längs starkt kanaliserade flödesvägar och att DFN-modellerna i den 
platsbeskrivande modellen inte återspeglar alla relevanta effekter av kanalisering (SKB R-
08-82, avsnitt 3.6.1). SSM anser att det inte kan uteslutas att även kanaliserat flöde kan 
leda till höga flödesdimensioner (Doe och Geier, 1990). SSM anser dessutom att de 20 
procent av testerna med låga flödesdimensioner kan vara betydelsefulla med tanke på att 
det endast förekommer ett fåtal flödande sprickor på förvarsdjup och att endast de med 
mest betydande flöde har en stor betydelse ur ett säkerhetsanalysperspektiv. Således 
kvarstår frågan ifall det förekommer kanaliserat flöde på förvarsdjup och i så fall hur detta 
påverkar den långsiktiga säkerheten.  
 
SSM delar SKB:s uppfattning att modeller för kanaliserat flöde inom sprickorna med data 
från undersökningsborrhål skulle vara behäftade med betydande osäkerheter (SKB dokID 
1416510). För hittills framtagna modeller som inkluderar variabilitet inom sprickplanen är 
de delar av sprickorna som är öppna beroende på sprickstorlek (Hartley m.fl. 2012, avsnitt 
5.1). Dessa återspeglar därför inte en situation med smala glesa kanaler på sprickytorna. 
Modellen kan visserligen ge en indikation på effekter av variabilitet inom sprickorna men 
enligt SSM:s bedömning kan resultaten inte fullt ut svara på frågan om effekter av glesa 
smala kanaler på sprickorna. SSM anser visserligen att SKB:s bedömning kan vara 
korrekt, dvs. att alternativa hydro-DFN-modeller som beaktar rumslig variabilitet inom 
sprickorna ger liknande resultat som modellerna i SDM-Site. SSM anser dock att detta 
inte är väl underbyggt i kompletteringen till ansökan (SKB dokID 1416510). Enligt SSM:s 
bedömning skulle flöde i glesa kanaler kunna leda till betydande skillnader med fler 
deponeringshål som skärs av vattenförande sprickor (SSM 2015:XX under publicering). 
SSM anser därför att det finns återstående osäkerheter som inte fullt ut har analyserats och 
vars säkerhetsbetydelse därmed inte har beaktats.  
 
SSM noterar att SKB avser att utveckla den hydrogeologiska analysen med en bredare 
uppsättning av alternativa modeller för att bättre förstå konceptuella osäkerheter (SKB R-
12-04, avsnitt 9). Det finns också förslag på att undersöka effekter av kanaliserat flöde och 
alternativa sprickformer. SSM anser att SKB senast inför provdrift bör analysera effekter 
av glesa nätverk på flödesfördelningar till deponeringshålen och på antalet deponeringshål 
som kopplar till det omgivande nätverket av strukturer med grundvattenflöde. 
 
Sambandet mellan intensitet och storlek på öppna sprickor kan påverka fördelningar av 
hydrogeologiska prestandamått på ett betydelsefullt sätt (SKB dokID1416510). Enligt 
SKB:s bedömning kan dock osäkerheter kopplade till detta samband endast kvantifieras 
med tillgång till ytterligare data från en uppförandefas. SSM anser att dessa osäkerheter 
bör föranleda SKB att genomföra åtgärder som exempelvis inkluderar modellstudier som 
baserar sig på befintliga data och som undersöker prestandamåttens känslighet för olika 
samband mellan intensitet och storlek. Dessa osäkerheter bör hanteras i eventuellta 
säkerhetsanalysberäkningar som ligger till grund för säkerhetsredovisningen inför 
provdrift (SAR). SSM noterar att SKB avser att utveckla den hydrogeologiska analysen 
med en bredare uppsättning av alternativa modeller för att belysa betydelsen av 
kvarvarande osäkerheter (SKB R-12-04, avsnitt 9). 
 
SSM påtalade ett behov av att SKB förtydligar hur tillämpningen av sambanden mellan 
sprickstorlek och intensitet som har tagits fram för geo-DFN modellerna skulle påverka 
hydro-DFN-modellen. SSM har låtit genomföra en analys med en förenklad modell som 
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pekar på att antalet deponeringshål som utsätts för betydande flöde endast under vissa 
konservativa antaganden påverkas nämnvärt. Fördelningen av prestandamåtten skiljer sig 
inte på ett betydelsefullt sätt för något av de undersökta fallen (SSM Technical note 
2015:XX under publicering). SSM delar därför SKB:s syn att alternativa sprickstorlek-
intensitet-samband för geo-DFN-modellerna sannolikt inte skulle ha någon avgörande 
betydelse för utfallet av den hydrogeologiska modelleringen i SR-Site. 
 
SKB tillämpar en Poissonfördelning för sprickornas intensitet. SSM har låtit genomföra en 
egen modellstudie med en alternativ heterogen intensitetsfördelning för sprickorna (SSM 
2011:13). I denna studie förutsattes att större sprickor har en benägenhet att omgärdas av 
mindre sprickor. Denna hydro-DFN-modell benämns i SSM:s rapport halo-modell. SSM 
anser att halo-modellen inte kan uteslutas baserat på tillgängliga borrhålsdata. När den 
geologiska informationen på slutförvarsdjup blir tillgänglig under en eventuell 
uppförandefas bör det dock vara möjligt att klargöra vilka hydro-DFN-varianter som 
representerar verkligheten bäst. Halo-modellen resulterade i en fördelning med större 
andel med höga flöden till deponeringshålen. SSM konstaterar dock att halo-modellen 
utgår från de sprickfördelningsparametrar som SKB kalibrerade in när SKB:s hydro-DFN-
basmodell togs fram. Det är därför möjligt att effekterna av sprickfördelningsantagandet 
skulle minska om halo-modellens sprickfördelningsparametrar kalibrerades direkt mot 
borrhålsdata. SKB argumenterar i komplettering av ansökan (SKB dokID1416510) för att 
flödande sprickor är extremt glesa och att de förekommer som enskilda diskreta enheter. 
SKB bedömer därför att osäkerheterna i intensitets-storleksförhållandena är av större 
betydelse än den rumsliga modellen. SSM anser att SKB senast inför en eventuell 
provdrift bör undersöka om effekterna av en heterogen fördelning för sprickornas 
intensitet behöver beaktas.  
 
Den andra punkten i listan om betydelsefulla hydrogeologiska frågor avser SKB:s planer 
för datainsamling under en uppförandefas. Vissa av de hydrogeologiska osäkerheter som 
har identifierats kan minskas med hjälp av ytterligare data som insamlas under en 
uppförandefas. SSM anser att SKB inför eventuell byggstart bör upprätta detaljerade 
planer för datainhämtning och modellering under en uppförandefas. Denna information 
ska kunna ligga till grund för uppdatering av den platsbeskrivande modellen och förväntas 
bli betydelsefull för definition och analys av hydrauliska kriterier för val av 
deponeringshålspositioner. 
 
Den tredje punkten i listan med betydelsefulla hydrogeologiska frågor avser SKB:s arbete 
med att kalibrera och styrka hydro-DFN-modellerna. SSM konstaterar att det finns en 
avsaknad av jämförelser mellan uppmätta och modellerade tryckvärden på förvarsdjup. 
Sådana jämförelser är i andra sammanhang vanliga vid kalibrering och bedömning av 
hydrogeologiska modeller. Under platsundersökningarna i Forsmark erhöll dock SKB få 
tillförlitliga tryckmätningar i borrhål, vilka hade kunnat vara det mest lämpliga 
dataunderlaget med minst störningar (INSITE M-06-02, avsnitt HT-A4). I avsaknad av 
lämpliga tryckdata har SKB dock inte haft tillgång till ett underlag för meningsfulla 
jämförelser. SKB har visserligen genomfört storskaliga interferenstester men dessa 
fokuserades på mätningar i intervall där deformationszoner skär borrhålen (SKB R-07-49, 
avsnitt 5.2.1). SSM noterar att modellen för de storskaliga interferenstesterna inte 
förefaller vara känsliga för HRD:s egenskaper (SKB R-07-49, avsnitt 5.2.4).  
 
SKB har på andra sätt försökt att verifiera de hydrogeologiska förhållandena på 
förvarsdjup. SKB adresserar frågan om överensstämmelse mellan PFL-mätningar och 
modellresultat genom att HRD:s hydrauliska egenskaper kalibreras mot tre olika storheter 
som beräknas ur inflödet och avsänkningen i borrhålen (SKB R-07-48, avsnitt 11.5). SSM 
anser att detta tillvägagångssätt är godtagbart givet förutsättningarna i Forsmark. SKB har 
valt parameteruppsättningar baserat på modellörens erfarenhet och bedömt passningarna 
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mot de olika storheterna okulärt (SKB R-07-48, avsnitt 11.5). Enligt SSM:s uppfattning 
medför dock den okulära kalibreringen ett visst mått av subjektivitet. SSM:s externa 
experter bedömer att passningarna inte är särskilt övertygande och att det finns utrymme 
för förbättringar (SSM 2012:37, avsnitt 3.2; SSM 2014:05, avsnitt 3.3.2 f.).  
 
SSM anser att kalibreringsmomentet i sig inte kan leda till en parameteruppsättning för 
hydro-DFN-modellen som återspeglar verkliga hydrogeologiska förhållanden. De 
konceptuella osäkerheterna medför att kalibreringen inte kan säkerställa att en bra 
passning betyder en noggrann återspegling av verkliga förhållanden. SSM anser av detta 
skäl att det inte är meningsfullt att lägga alltför stor vikt att optimera kalibreringen. Det 
måste anses vara viktigare att skapa och redovisa förståelse för känsligheten för tänkbara 
konceptualiseringsvarianter, alternativa geometriska spricknätverksbeskrivningen, rimliga 
parameterintervall, variation mellan stokastiska realiseringar samt mätnoggrannhet för 
hydrauliska data. Den erhållna förståelsen för kvarvarande osäkerheters betydelse bör 
sedan återspeglas i säkerhetsanalysberäkningarna. SSM anser därför att frågeställningar 
kring hydromodellernas representativitet som diskuteras i detta avsnitt bör belysas 
ytterligare i SKB:s framtida redovisningar. 
 
Den fjärde punkten i listan med betydelsefulla aspekter av SKB:s redovisning kring 
hydrogeologiska frågor avser PFL-metodens mätnoggrannhet. En stor del av det 
modellerade inflödet per borrhålslängd ligger under eller i närheten av mätnoggrannheten 
för PFL-mätningarna för sprickor på förvarsdjup i sprickdomänen FFM01. De högsta 
modellerade värdena ligger över de uppmätta värdena (SKB R-07-48, figur 11-15). SSM:s 
externa experter framför att mätningarna med PSS-tekniken visar att merparten av det 
flödande systemet inte inkluderas i PFL-mätningarna på grund av att mätnoggrannheten 
för PFL begränsar möjligheterna att upptäcka lågtransmissiva sprickor (SSM Technical 
note 2012:37).  
 
SSM bedömer att de lågtransmissiva sprickor som identifieras med PSS-metoden är 
betydelsefulla för grundläggande vetenskaplig förståelse av flödessystemet samt eventuellt 
för frågor kopplade till kanalbildningserosion innan förvaret har återmättats. SSM anser 
därför att PFL-metodens mätnoggrannhet i dessa sammanhang kan vara en begränsning. 
Samtidigt pekar SR-Site på att det är deponeringshålspositionerna med de högsta flödena i 
systemet som har störst inverkan på riskberäkningarna (förtydligas bl.a. i SKB dokID 
1416510). SSM bedömer därför att SKB:s angreppssätt att använda PFL-mätningar som 
bas för modellering av det hydrogeologiska systemet är försvarbart ur säkerhetsanalysens 
perspektiv. Detta förutsätter dock att kanalbildningserosion kan förutsägas med nödvändig 
precision. SSM bedömer därför att SKB inför en eventuell provdrift bör säkerställa att 
analysen av kanalbildningserosionens omfattning inte påverkas av PFL-metodens 
mätnoggrannhet. 
 
Den femte punkten i listan med betydelsefulla hydrogeologiska aspekter som behöver 
belysas närmare är inverkan av bergarten episyenit. INSITE-gruppen pekar på att SKB:s 
platsbeskrivande hydrogeologiska modell inte innefattar någon modell för episyenits 
rumsliga fördelning i berggrunden (INSITE M-09-06 avsnitt 3.2). INSITE menar att detta 
är en svaghet i den platsbeskrivande modellen. Episyenit har relativt hög porositet och 
skulle kunna vara del av nätverket med grundvattenflöde. SSM noterar dock att antalet 
inflöden till borrhålen som är uppmätta med PFL-metoden är litet på förvarsdjup och 
antalet förekomster av episyenit i kärnborrhål är begränsat (INSITE M-06-02, avsnitt HT-
A16). SSM bedömer därför att förekomst av episyenit sannolikt inte har någon stor 
betydelse för den hydrogeologiska platsbeskrivningen. SKB bör dock under en 
uppförandefas bekräfta att förekomster av episyenit inte är av betydelse. 
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Den sjätte punkten i listan med betydelsefulla hydrogeologiska aspekter som bör belysas 
närmare avser deformationszonernas hydrauliska egenskaper. SKB anger att de 
hydrauliska egenskaperna av HCD, deras rumsliga variabilitet, anisotropi och skalning i 
målområdet för närvarande är osäkra (SKB R-08-82). SSM delar denna bedömning och 
anser att framförallt antagandet om generellt djupavtagande transmissivitet kan 
ifrågasättas. SSM bedömer dock att dessa osäkerheter är mindre viktiga än sambanden för 
sprickornas intensitet, storlek och transmissivitet, vilket även uttrycks i SKB:s egna 
skrivningar (SKB dokID 1416510) samt av SSM:s externa experter (SSM Technical note 
2014:05). Sprickornas egenskaper påverkar förhållanden i slutförvarets närområde medan 
osäkerheterna i HCD har en begränsad betydelse för närområdet under förutsättningen att 
deformationszoner beaktas vid placering av deponeringshålen. De hydrogeologiska 
egenskaperna för HCD påverkar dock förståelsen av det hydrogeologiska systemet som en 
helhet och har en påverkan på den grundvattenkemiska utvecklingen. 
 

3.1.6 Det ytnära systemet 

3.1.6.1 Underlag från SKB 
SKB har genomfört en detaljerad karakterisering av biosfären i Forsmarksområdet under 
åren 2002-2007 och har sammanfattat resultaten i den platsbeskrivande modellen (SKB 
TR-08-05). Forsmarksområdet är unikt på många sätt. Postglacial landhöjning i 
kombination med flack topografi innebär en snabb strandlinjeförskjutning. Detta har lett 
till ett mycket ungt landekosystem som innehåller ett antal nytillkomna sjöar och 
våtmarker. 
 
I SR-Site (SKB TR-11-01, avsnitt 4.10) beskriver SKB landskapet i Forsmark. Området 
har relativt platt topografi och mer än 90 procent av det regionala modellområdet är täckt 
av kvartära avlagringar. Sjöarna i Forsmark är små (som mest cirka 0,6 km2) och grunda. 
Det maximala djupet varierar mellan 0,4 och 2 m. Inga stora vattendrag rinner genom den 
centrala delen av kandidatområdet. Bäckarna är vattenförande under större delen av året 
men kan vara torrlagda under långa perioder under torra år. Hydrauliska data visar att den 
horisontella hydrauliska konduktiviteten inne i moränen är signifikant högre än den 
vertikala konduktiviteten. Vidare är grundvattennivåerna i de kvartära avlagringarna ytliga 
och beror av topografin. 
 
Moränen och den glaciala leran är rika på kalciumkarbonat. Tillsammans med den sentida 
höjningen av området över havsnivån påverkar detta kemin hos både ytvatten och ytliga 
grundvatten genom att ge upphov till högt pH och högt innehåll av komponenter som 
kalcium och vätekarbonat. Dessutom är ytvattnen rika på kväve och fattiga på fosfor. 
Detta är karakteristiska egenskaper hos de oligotrofa kalkrika sjöar som är typiska för 
Forsmarksområdet. 
 
Skog täcker 73 % av landytan i Forsmark. Våtmarker är vanliga och täcker 10 till 20 % av 
de tre större avgränsade avrinningsområdena. Jordbruksmark täcker knappt 5 % av 
landarealen och ligger främst i den sydöstra delen av kandidatområdet. 
 
SKB anser att återstående osäkerheter i beskrivningen av det ytnära systemet i huvudsak 
är förbundna med den rumsliga fördelningen av mäktigheten hos det överliggande 
sedimentlagret och de hydrauliska egenskaperna hos den ytliga berggrunden. Andra 
kvarvarande osäkerheter rör den kemiska sammansättningen hos biota, den rumsliga 
kemiska variationen i de kvartära avlagringarna, påverkan av kemiska processer på 
transporten av olika ämnen och på kvantitativa uppskattningar av processer som t.ex. 
upptag i växter och respiration. SKB bedömer att dessa kvarstående osäkerheter har 
relativt liten betydelse för såväl den långsiktiga säkerheten som för förvarsutformningen, 
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men osäkerheter som rör påverkan av kemiska processer på transport av olika ämnen ger 
ett signifikant bidrag till osäkerheter i analysen i SR-Site av dos till människa och 
påverkan på miljön. 

3.1.6.2 SSM:s bedömning 
Under SKB:s platsundersökningsprogram följde SSM:s föregångare SKI och SSI arbetet 
med karakterisering av det ytnära systemet/biosfären. SKB använde data från de inledande 
platsundersökningarna som underlag för preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark 
och Laxemar. I myndigheternas granskning (SKI-rapport 2008:03, SSI-rapport 2008:01) 
gjordes bedömningen att SKB:s inledande platsundersökningar har tillräcklig omfattning, 
håller tillräckligt hög kvalitet och omfattar de data som behövs för kommande 
säkerhetsanalyser. Myndigheterna ansåg dock att SKB:s beskrivning av biosfären i större 
utsträckning borde baseras på statistiska metoder för att beskriva dataosäkerheter. Vidare 
ansåg myndigheterna att en högre rumslig och tidsmässig upplösning också hade kunnat 
förbättra beskrivningen av dataosäkerheter. I de kompletta platsundersökningarna har 
SKB utökat och utvecklat biosfärsdata ytterligare (SKB TR-08-05). SSM har noterat att 
för biosfären fortsatte SKB platsundersökningarna och att detta arbete finns redovisat i tre 
rapporter om de marina, limniska och terrestra ekosystemen samt i en rapport om 
ämnesspecifika parametrar (Kd- och CR-värden) (SKB TR-10-01, SKB TR-10-02, SKB 
TR-10-3, SKB R-10-28). Dessa data utgör underlag till SR-Site. SSM och anlitade externa 
experter har granskat biosfärsdata i samband med granskningen av biosfärsanalysen i SR-
Site. Denna granskning inkluderar en speciell datagranskning av Kd- och CR-värden 
(avsnitt 7.3.4.2) eftersom de är starkt kopplade till riskanalysen och den långsiktiga 
säkerheten. SSM:s bedömning finns redovisad i avsnitt 7.5 (ännu ej publicerat). 
 
SSM anser att betydande osäkerheter kring biosfärens långsiktiga utveckling är 
oundvikliga i de långa tidsskalor som är relevanta för geologisk slutförvaring. SSM håller 
med SKB om att de kvarstående osäkerheterna för insamlade data för det ytnära systemet 
har relativt liten betydelse för såväl den långsiktiga säkerheten som för 
förvarsutformningen. Vidare instämmer SSM i SKB:s bedömning att vissa osäkerheter 
som rör de kemiska processernas inverkan på transport av radionuklider har en betydande 
påverkan på riskanalysen och osäkerheterna kring uppskattning av dos till människa och 
påverkan på miljön (SKB TR-11-01, avsnitt 4.10).  
 
SSM anser att den metod som tillämpas för biosfärsanalys ska hantera osäkerheter på ett 
så lättförståeligt sätt som möjligt för att skapa förtroende för resultaten av 
biosfärsanalysen och beräknad dos/risk. För att kunna förmedla en bra förståelse av 
biosfärsanalysen behövs ett stort mått av transparens. SSM:s bedömning av SKB:s 
hantering av osäkerheter i biosfärsanalysen finns redovisade i avsnitt 7.2.2.2 och 7.4.4.2 
(ännu ej publicerat). 
 

3.1.6 Sammanfattande bedömning Forsmarksplatsen 
De övergripande bedömningarna som SSM redovisar nedan innefattar dels 
frågeställningen kring huruvida SKB:s platsundersökningsprogram kan anses vara 
godtagbart, dels frågeställningar kring Forsmarksplatsens lämplighet ur perspektiven 
geologi, bergspänningar, grundvattenkemi samt hydrogeologi. 
 
SSM anser att SKB har genomfört ett omfattande platsundersökningsprogram av god 
standard vid både Forsmark och Laxemar. SKB har med utgångspunkt från tidigare 
säkerhetsanalyser identifierat de informationsbehov och undersökningsmetoder som 
behövs för bedömningen av Forsmarksplatsens lämplighet i slutförvarssammanhang 
liksom för bedömningen av förutsättningarna för att uppfylla krav på långsiktig säkerhet 
och strålskydd. SKB har också tagit fram information som behövs i samband med 
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miljökonsekvensbeskrivning liksom vid framtagande av en preliminär förvarslayout. SSM 
anser att SKB:s strategi för placering av undersökningsborrhål, mät- och analysmetoder 
samt mätprogram är godtagbara. SSM anser också att SKB har ägnat uppmärksamhet 
kring identifiering, analys och minimering av felkällor vid de mätningar som har 
genomförts. SKB har dokumenterat platsundersökningarna på ett acceptabelt sätt med 
bland annat dokumenterade planer och program, metodbeskrivningar, rapportering av 
primära undersökningsresultat, databasarbete och bearbetning av data. Ett antal brister har 
noterats framförallt i platsundersökningarnas tidiga skede, men ingen är av den arten att de 
förändrar SSM:s generella slutsatser. SSM bedömer att SKB:s platsbeskrivande modell för 
Forsmark kan tillmätas en tillräcklig tillförlitlighet i detta skede av i SKB:s program. 
SKB:s platsundersökningar vid Forsmark kan sammanfattningsvis anses vara mångsidiga, 
väl genomförda och av tillräcklig omfattning för att bilda en god uppfattning om 
förhållanden vid den opåverkade Forsmarksplatsen.  
 
SSM bedömer att SKB definierade bergarterna och deras tredimensionella fördelning vid 
Forsmark i ett relativt tidigt skede under platsundersökningarna. Senare borrhål har 
bekräftat den geologiska modellen och endast mindre justeringar har gjorts. Enligt SSM:s 
bedömning tyder detta dels på att SKB har en bra förståelse av områdets geologiska 
utveckling, dels på att de geologiska förhållandena i Forsmarksområdet är relativt enkla 
att prognostisera. Platsundersökningarna visar att den potentiella förvarsvolymen 
domineras av granitoider med lämpliga termiska och mekaniska egenskaper för att hysa 
ett slutförvar för använt kärnbränsle. Förvarsvolymen har lokaliserats till en tektonisk lins; 
ett relativt opåverkat parti av berggrunden som omges av regionala deformationszoner 
inom vilka deformationen under områdets geologiska utveckling har koncentrerats. SKB:s 
platsundersökningar visar vidare att det är ett rimligt antagande att inga större jordskalv 
skett i Forsmarksområdet efter den senaste istiden. Detta innebär dock inte att SKB kan 
bortse från risken för stora framtida skalv i sin säkerhetsanalys. SSM bedömer att 
kvarvarande osäkerheter, vilka främst gäller den rumsliga fördelningen och storleken av 
spröda strukturer som deformationszoner och sprickor på förvarsdjup är hanterbara genom 
att förvaret platsanpassas efter de faktiska förhållanden som senare kan konstateras på 
förvarsdjupet. SSM bedömer därför att det ur ett geologiskt perspektiv finns 
förutsättningar att uppföra ett slutförvar på den tilltänkta platsen. 
 
Beträffande bergspänningsfältet ser SSM generellt positivt på de omfattande 
mätinsatserna vid Forsmark där ett flertal mätmetoder har använts parallellt. Enligt SSM:s 
bedömning bör dock SKB:s slutliga metodval av överborrningsmetoden som grund för 
uppskattning av bergspänningarna på djupet ifrågasättas. Modeller byggda enbart på 
överborrningsmätresultat förväntas att överskatta bergspänningarna. Det föreligger också 
problem beträffande mätresultatens tillförlitlighet, representativitet och spårbarhet och 
SSM bedömer att antalet tillförlitliga bergspänningsmätningar från slutförvarsdjup är 
otillräckligt för att kunna bestämma vilken spänningsregim som kan påträffas under en 
eventuell uppförandefas. Det finns därför ett behov av ytterligare mätningar för att 
verifiera bergspänningsregimen under en eventuell kommande uppförandefas. Tidigare 
har INSITE-gruppen och SSM:s externa experter dragit slutsatsen att bergspänningarna i 
Forsmark bör vara jämförbara med vad som är normalt för svensk kristallin berggrund 
baserat på resultat från hydrauliska mätmetoder. SSM anser dock att de 
bergspänningsmodeller som SKB tagit fram är konservativa och generellt representerar 
förhållanden som är ogynnsamma med hänsyn till sprickbildning (avsnitten 3.4.6; 3.4.7) 
samt stabilitet av förkastningar och deformationszoner i Forsmark idag och för tiden efter 
förslutning av slutförvaret. Det finns möjligheter att anpassa konstruktionsarbeten till den 
konstaterade bergspänningsnivån, så bergspänningsregimen har begränsad betydelse för 
SKB:s platsval. 
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SSM anser att SKB har genomfört en tillräckligt omfattande karakterisering av 
grundvattenkemiska förhållanden för att ge underlag för bedömning av Forsmarksplatsens 
lämplighet samt för analyser av hur grundvattenkemiska parametrar påverkar ett 
slutförvars långsiktiga säkerhet. SSM anser liksom INSITE-gruppen att SKB gjort rimliga 
ansträngningar för att erhålla representativa grundvattenprover av god kvalitet. Det bör 
dock noteras att informationsmängden i vissa avseenden är förhållandevis liten och att det 
finns ett behov av ett omfattande och väl genomtänkt mätprogram för grundvattenkemi 
under en eventuell uppförandefas. En grund för SSM:s bedömning av området 
grundvattenkemi är att grundvattenkemiska data och tolkningar är i många avseenden är 
likartade i jämförelse för andra platser nära Östersjökusten så som Äspö, Laxemar och 
Olkiluoto. Resultat från Forsmarksundersökningen kopplat till viktiga parametrar som 
salthalt, Eh och pH avviker inte väsentligt från vad som skulle kunna ha förväntats med 
utgångspunkt från tidigare erfarenheter. De förhållandevis fåtalet mätpunkterna vid 
Forsmark är dock mera begränsande i ansträngningarna att utröna ursprung och ålder av 
olika grundvattentyper. 
 
SSM konstaterar att SKB:s platsundersökningsdata visar att grundvatten på förvarsdjup 
för närvarande är kemiskt reducerande med frånvaro av löst syre, har en tillräcklig salthalt 
för att motverka bufferterosion samt att sulfidhalterna överlag är låga. Detta innebär 
sammantaget att den nuvarande grundvattenkemin i kandidatområdet enligt SSM:s 
bedömning främjar de tekniska barriärernas beständighet. De nuvarande kemiska 
betingelserna är också gynnsamma för att främja en långsam bränsleupplösning och 
retardation av flertalet radionuklider i händelse av kapselbrott, vilket är koppat till pH- och 
redoxbetingelser i det djupintervall som är aktuellt. En bedömning av om dessa 
förhållanden kan förväntas bli bestående kan dock inte göras enbart med utgångspunkt 
från platsundersökningsdata. SSM anser att eftersom mikrobiell sulfatreduktion har stor 
betydelse för kopparkorrosion och slutförvarets långsiktiga säkerhet bör det lösta 
organiska materialet i djupa grundvatten karakteriseras ytterligare. Dess tillgänglighet som 
substrat för sulfatreducerande bakterier bör undersökas ytterligare. 
 
SSM:s granskning pekar på att SKB har gjort omfattande hydrogeologiska undersökningar 
som är av god kvalitet och att den resulterande platsbeskrivande modellen är tillräckligt 
tillförlitlig för tillståndsprövningen. SKB:s platsbeskrivande modell visar på en flack 
topografi som bör begränsa grundvattenströmningens storlek. SSM delar SKB:s 
bedömning att de i stora delar av slutförvarsområdet förekommande bankningssprickorna 
bör ha en positiv inverkan för att begränsa flödet på förvarsdjup genom att utjämna de 
topografiska gradienterna. Myndigheten konstaterar att den låga förekomsten av 
vattenförande sprickor som indikeras i kärnborrhålen bör ge förutsättningar för att 
begränsa kopplingarna mellan slutförvarets deponeringshål, det flödande nätverket i 
berget och i slutändan exponeringsvägarna i biosfären. För slutförvaret är det generellt sett 
fördelaktigt att få deponeringspositioner är kopplade till nätverket av sprickor i berget med 
grundvattenflöde. Det är också fördelaktigt med låga flöden för att begränsa degradering 
av tekniska barriärer, liksom transporten av radioaktiva ämnen om de tekniska barriärerna 
skulle fallera. I vissa situationer och för vissa radionuklider bidrar låga flöden med en 
ökad inträngning i bergmatrisen vilket i sin tur ger mera tid för avklingningen. SSM 
bedömer därför att de hydrogeologiska platsförutsättningarna i allmänhet är goda. 
 
SSM anser dock att ytterligare insatser inom området hydrogeologi erfordras i eventuella 
senare steg av prövningen. SKB bör inför PSAR och en eventuell byggstart upprätta 
detaljerade planer för datainhämtning och modellering under uppförande- och driftfaserna. 
SSM anser vidare att SKB under uppförandefasen bör bekräfta att förekomsten av 
bergarten episyenit inte är av betydelse för platsbeskrivningen. SKB behöver senast inför 
en eventuell ansökan om provdrift av slutförvarsanläggningen ytterligare utröna och om 
påkallat i säkerhetsanalysen hantera osäkerheter i spricknätverkets geometri och 
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parameterisering av dess hydrauliska egenskaper. SSM anser slutligen att SKB inför 
provdrift bör säkerställa att analysen av kanalbildningserosionens omfattning inte 
påverkas av PFL-metodens mätnoggrannhet. 
 
Beträffande biosfären håller SSM med SKB om att de kvarstående osäkerheterna för 
insamlade data för det ytnära systemet har relativt liten betydelse för såväl den långsiktiga 
säkerheten som för förvarsutformningen. 
 
Ovanstående bedömningar avseende Forsmarksplatsens lämplighet för ett slutförvar för 
använt kärnbränsle har baserats på granskning och tolkning av resultat från SKB:s 
platsundersökningar. Den fullständiga bedömningen av platsen som även tar hänsyn till 
granskning av SKB:s fullständiga analys för platsens långsiktiga utveckling och 
betydelsen av vissa platsspecifika egenskaper för barriärernas degraderingsprocesser 
kommer redovisas i ett ännu ej publicerat avsnitt om kravuppfyllelse. 

3.2 Bergutrymmen och deras närområde 
Utsprängda och uppborrade bergutrymmen i kärnbränsleförvaret möjliggör tillträde, 
transport, hantering och deponering av kopparkapslar, samt hantering och inplacering av 
övriga tekniska barriärer och annan utrustning som behövs vid driften av ett slutförvar vid 
Forsmark. Dessa bergutrymmen består av tillfartstunnlar, schakt och bergutrymmen i 
centralområdet, stamtunnlar, transporttunnlar, deponeringstunnlar samt deponeringshål. 
Tillräcklig kännedom om dessa utrymmen och deras påverkan på de platsspecifika 
bergförhållandena utgör en förutsättning för analysen av ett slutförvars långsiktiga 
strålsäkerhet. Med berget eller bergmassan avses i fortsättningen i detta avsnitt 
deformationszoner och sprickzoner samt angränsade bergvolymer i vilka 
kärnbränsleförvaret är tänkt att placeras. 
 
Säkerhetsfunktioner kopplade till berget går ut på att kemiska, mekaniska och 
hydrogeologiska förhållanden är gynnsamma för de tekniska barriärernas beständighet. 
Dessutom bör berget ge en god förmåga att fördröja spridningen av radionuklider som kan 
ha passerat de tekniska barriärerna. De konstruerade bergutrymmena har en viss påverkan 
på bergets säkerhetsfunktioner och behöver därför beaktas och optimeras ur perspektivet 
långsiktig säkerhet. Ur ett bergtekniskt perspektiv fyller bergmassan som omger 
bergutrymmena en bärande och vattenisolerande funktion vilken påverkas av bergets 
hållfasthet och sprickdensitet. Bergutrymmenas installationer så som byggnadsdelar, 
injektering och dräneringssystem behöver utformas med hänsyn till såväl 
driftsförhållanden som den långsiktiga säkerheten. 
 
Uppförandet av bergutrymmena påverkar geometrin för de utrymmen där buffert, kapsel, 
återfyllnad, betongpluggar och förslutningssystem ska installeras. Även de kemiska, 
hydrogeologiska och mekaniska förhållandena i bergutrymmena påverkar installationen av 
dessa komponenter. 
 
Inducerade spänningsnivåer samt spänningskoncentrationer som uppstår i berget påverkas 
exempelvis oavsett vald schaktningsteknik av bergutrymmets geometri, storlek och 
orientering. Schaktningstekniken påverkar dock omfattningen av skadat berg runt 
bergutrymmena som uppkommer vid konstruktion av anläggningen, vilket i sin tur 
manifesterar sig exempelvis som förändringar i bergets vattengenomsläpplighet. 
 
Den grundvattenkemiska situationen i berget kommer att påverkas av en konstruktionsfas. 
Förändringar i grundvattnets salthalt, redoxförhållanden och koncentration av sulfid är 
möjliga beroende på kontakten med luftsyre och tunnelinflöden. Under omättande 
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förhållanden kan sulfid transporteras snabbare via gasfasen i jämförelse med vattenfasen 
vilket har en betydelse för kapselkorrosion. 
 
I slutförvarets platsanpassning ingår val av förvarsdjup samt fastställande av en preliminär 
layout for deponeringstunnlar, transporttunnlar, centralområde och tillfartsvägar. En 
preliminär layout kallat D2 har tagits fram med utgångspunkt från platsundersökningsdata. 
Under en eventuell kommande uppförandefas avser SKB att vidareutveckla 
förvarslayouten baserat på den så kallade observationsmetoden. Val av 
deponeringsområden kommer att anpassas bland annat baserat på mera detaljerad 
information kring deformationszoners exakta positioner i berget. Val av förvarsdjup 
baseras på överväganden kring såväl långsiktigt strålskydd och säkerhet, strålskydd och 
säkerhet vid uppförande och drift samt ekonomi. 
 
SKB redogör för utformning och konstruktion av bergutrymmen i slutförvaret i SKB TR-
10-18. Konstruktionsförutsättningar av relevans för bergutrymmen är inkluderade i SKB 
TR-09-22. Grundläggande principer för konstruktion och utförande av ett slutförvar 
framgår av SKB TR-10-12. 
 
På SSM:s begäran har SKB tagit fram kompletterande information om ett antal frågor 
kopplade till utformning och konstruktion av bergutrymmen i slutförvaret. Följande svar 
från SKB har inkommit till SSM: 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande konstruktionsförutsättning 
”inflöde till deponeringshål mindre än 150 kubikmeter (SKB dokID 1434717). 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande kritiska faktorer för val av 
deponeringspositioner (SKB dokID 1372560). 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande förvarsdjup (SKB dokID 
1372558). 

x Svar på SSM:s begäran om förtydligande rörande EFPC (SKB dokID 142778. 
x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande planer för 

demonstrationsdeponering (SKB dokID 1392898). 
x Svar på SSM:s begäran om komplettering om grundvattenkemisk utveckling på 

förvarsdjup på kort- respektive medellång sikt (frågor avseende inläckage av syre 
till försluten deponeringstunnel, tidig snabb mikrobiell sulfatreduktion respektive 
utspädning pga. ytvatteninträngning) (SKB dokument ID 1437441) 

x Svar på SSM:s begäran om förtydligande avseende svar på tidigare begäran om 
komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt (SKB 
dokument ID 1476865). 

I detta avsnitt granskas först allmänt kring konstruktionsförutsättningar för bergutrymmen, 
därefter granskas teknik för berguttag samt geometriska toleranser för bergutrymmen, 
termisk modellering och bergets termiska egenskaper, acceptanskriterier för 
deponeringshål kopplat till stabila mekaniska betingelser, acceptanskriterier för 
deponeringshål kopplat till hydrogeologiska betingelser, bergskadezonen runt 
deponeringstunnlar, spjälkning runt deponeringshål, grundvattenkemi under förvarets 
konstruktion och drift, påverkan av tillförda konstruktionsmaterial samt platsanpassning. 
Avsnittet avslutas med SSM:s sammanfattande bedömning av SKB:s planer för 
uppförande av bergutrymmen. 
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3.2.1 Konstruktionsförutsättningar av relevans för bergutrymmen 

3.2.1.1 Underlag från SKB 
Konstruktionsförutsättningar för bergutrymmen har tagits fram av SKB med utgångspunkt 
från deras långsiktiga säkerhetsfunktioner för ett förslutet slutförvar (SKB TR-09-22). 
Dessa är: 

x Deponeringshål får inte placeras närmare än 100 m från deformationszoner med 
en längd som överstiger 3 km. 

x Deponeringshål ska så långt som möjligt väljas för att undvika potential för 
skjuvrörelser i berget som överstiger 50 mm med en hastighet på 1 m/s. Detta 
innebär att det s.k. EFPC-kriteriet ska användas för val av 
deponeringshålspositioner. 

x Den totala volymen av grundvatten som får passera ett deponeringshål från 
installation av buffert tills den är fullständigt återmättad ska begränsas så att 
maximalt 100 kg förloras genom kanalbildningserosion. Detta innebär att det 
ackumulerade vattenvolymen ska vara mindre än 150 m3. SKB har senare ändrat 
denna konstruktionsförutsättning, se nedan 

x Sprickor som genomskär deponeringshål bör ha en tillräckligt låg transmissivitet. 
x Avstånd mellan deponeringshål ska väljas så att temperaturen i bufferten inte 

överstiger 100°C. 
x Innan deponering av kapseln kan förekomma ska den konnekterade effektiva 

transmissiviteten integrerad längs hela deponeringshålets längd visas vara mindre 
än 10-10 m2/s. 

x Den störda zonen runt deponeringstunnlarna ska vara begränsad och ska inte ge 
upphov till en konnekterad effektiv transmissivitet, över en signifikant del av 
tunneln (dvs. minst 20-30 m) och medelvärdesbildad över tunnelgolvet, som är 
högre än 10-8 m2/s. Detta krav gäller även för de flesta övriga tunnlar under 
toppförslutningen, dock inte för centralområdet eller tunnelområden som passerar 
transmissiva zoner i berget. 

x Förvarsdjupet ska vara tillräckligt med tanke på frysning av buffert och 
återfyllnad, kapselns mekaniska egenskaper, yterosion av berget samt oavsiktligt 
intrång. Djupet ska vara minst 400 m.  

x Förvarsdjupet ska också vara lämpligt med avseende på tillgång av lämpliga 
bergvolymer för deponeringshål. 

 
SKB har som en del av kompletteringsförfarandet under prövningen av ansökan klargjort 
att kravet på ett för varje deponeringshål maximalt ackumulerat inflöde på 150 m3 under 
återmättnadsfasen inte kommer tillämpas (avsnitt 3.2.5.1). SKB avser istället att tillämpa 
ett kriterium som innebär att deponeringspositioner som under driften av slutförvaret 
uppvisar ett inflöde på mer än 0,1 l/min ska förkastas (SKB dokID 1434717). 
 
SKB:s konstruktionsförutsättningar för bergutrymmen och deras närområde har utvecklats 
med utgångpunkt från säkerhetsfunktioner för berget relaterade till barriärfunktionerna 
isolering av använt kärnbränsle i täta kopparkapslar samt till retardation av radionuklider 
för det fall att en eller flera kopparkapslar har förlorat sin isolerande funktion (SKB TR-
11-01 avsnitt 8.4). I det föregående fallet är de viktigaste säkerhetsfunktionerna relaterade 
till förekomst av; 1) stabila mekaniska betingelser, 2) gynnsamma temperaturbetingelser, 
3) gynnsamma hydrologiska betingelser och begränsad transport, 4) gynnsamma kemiska 
betingelser. För barriärfunktionen retardation finns det ingen dedikerad 
konstruktionsförutsättning men gynnsamma hydrologiska och kemiska betingelser är 
fördelaktiga för retardation och begränsad transport. 
 
SKB har som en del av säkerhetsanalysberäkningar analyserat betydelsen av 
konstruktionsförutsättningen kopplad till den störda zonen runt deponeringstunnlarna. 
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Beräkningar för fallet med ”pin hole” visar att uppfyllelse av detta krav som kopplar till 
gynnsamma hydrologiska betingelser och begränsad transport har betydelse för 
slutförvarets funktion och dos/risk-beräkningar (SKB R-09-20; SKB TR-10-50). Den 
ökade transmissivitet i bergskadezonen i tunnelgolvet har dock inte någon avgörande 
betydelse för slutförvarets funktion. 
 

3.2.1.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att konstruktionsförutsättningarna för bergutrymmen och deras närområde 
är av rimlig omfattning och detaljeringsgrad samt har tagits fram med utgångspunkt från 
insikter från analysen av den långsiktiga strålsäkerheten för slutförvaret. Det förefaller 
dock som vissa krav t.ex. kraven kopplade till låg transmissivitet har tagits fram mer med 
utgångpunkt från vad som är användbart från beräkningssynpunkt snarare än vad som för 
närvarande är möjligt att mäta under en uppförandefas. Enligt SSM:s bedömning är detta 
problem dock möjligt att åtgärda genom att vidareutveckla mätmetoder och sedan visa att 
tillgängliga mätmetoder kan verifiera att kraven har uppnåtts. Sådana tester av 
detekteringsförmågan bör göras i en rimligt representativ bergmiljö. Om det inte skulle 
vara möjligt att visa detta för samtliga krav behöver SKB istället definiera andra krav som 
tydligare kan kopplas till mätningar och observationer som kan göras under en eventuell 
uppförandefas. En förutsättning är dock att kraven med rimlig precision kan kopplas till 
analyser av hur de inverkar på den långsiktiga strålsäkerheten. SSM anser att SKB inför 
en eventuell ansökan om uppförande av slutförvarsanläggningen behöver uppdatera 
konstruktionsförutsättningarna för bergutrymmen och dess närområde baserat på 
granskningen av säkerhetsanalysen SR-Site. 
 
SSM anser att SKB:s motivering av förvarsdjup är tillräcklig för det pågående 
prövningssteget, men SKB bör under en eventuell konstruktionsfas samla in mera data för 
en förnyad analys av optimalt förvarsdjup (avsnitt 3.2.9.2). Justering av förvarsdjupet 
behöver övervägas och redovisas med tanke på att det är ett viktigt beslut kring 
förvarsutformningen för den plats man har valt. Vissa säkerhetspåverkande faktorer talar 
för större djup så som risk för nedträngning av glaciala smältvatten men SSM inser att 
säkerhet och strålskydd under drift av slutförvaret liksom ekonomiska överväganden 
behöver beaktas. SSM anser att SKB innan förvarsdjupet slutligt fastställs bör göra en 
mera utförlig motivering och analys av optimalt förvarsdjup, vid en eventuell 
uppförandefas. 
 
SSM anser att kraven kopplat till kontroll av temperaturbetingelser är godtagbara, liksom 
även SKB:s metod för att demonstrera uppfyllelse av dessa krav (avsnitt 3.2.3.2). SKB 
behöver dock överväga att införa ett krav för att möjliggöra bortval av bergpartier med för 
låg värmeledningsförmåga i konstruktionsförutsättningarna. 
 
Enligt SSM:s bedömning är SKB:s acceptanskriterier för placering av deponeringshål för 
att minimera konsekvenser av ett eventuellt jordskalv praktiskt tillämpbara och godtagbara 
för den innevarande prövningen. Det finns dock vissa resultat som antyder att de 
nuvarande kriterierna vare sig är helt tillförlitliga eller optimala för att identifiera kritiska 
positioner i berget, varför det kvarstår ett behov av fortsatt utvecklingsarbete (avsnitt 
3.2.4.2). 
 
SSM noterar att SKB inte har redovisat en analys av den sammantagna effekten av de 
hydrogeologiska konstruktionsförutsättningarna radionuklidtransport, risk för 
nedträngning av syresatta glaciala smältvatten samt riskbidrag från scenariot med 
bufferterosion och kopparkorrosion under advektiva betingelser. SSM anser att SKB 
behöver visa att konstruktionsförutsättningarna sammantaget är ändamålsenliga. SSM 
noterar vidare att SKB anser att det finns en utvecklingspotential för kriterier för val av 
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deponeringshål som kopplar till scenariot med bufferterosion och kopparkorrosion under 
advektiva betingelser (SKB TR-11-01, avsnitt 14.3.2). 
 
Beträffande konstruktionsförutsättningar kopplat till bergskadezon konstaterar SSM att 
SKB har föreslagit ett flertal mätmetoder men att utvecklingsnivån ännu inte kommit så 
långt att en tydlig strategi för att demonstrera kravuppfyllelse har redovisats (avsnitt 
3.2.6.2). En liknande slutsats kan dras avseende SKB:s konstruktionsförutsättning kopplad 
till den faktiska transmissiviteten i deponeringshålsväggar. SSM bedömer att SKB 
behöver genomföra ytterligare insatser för att visa med vilka metoder och med vilket 
förfarande som kraven kan verifieras (avsnitt 3.2.7.2). 
 
SSM bedömer att långtgående kvalitetssäkringsåtgärder kommer bli nödvändiga för att 
säkerställa att hela slutförvaret konsekvent uppfyller konstruktionsförutsättningarna. Det 
kommer att krävas ett omfattande mätprogram för att verifiera och demonstrera 
uppfyllelse av krav. En särskilt krävande utmaning kan bli verifikation av stabila 
mekaniska betingelser, gynnsamma hydrologiska betingelser och begränsad 
radionuklidtransport. SSM anser att SKB i första hand bör arbeta på att vidareutveckla 
mätmetoder för verifiering av konstruktionsförutsättningarna samt för att identifiera 
olämpliga positioner i berget för deponeringstunnlar och deponeringshål. SSM anser dock 
att detta arbete bör kompletteras med framtagande av lämpliga beräkningsfall som belyser 
effekter av att konstruktionsförutsättningarna inte fullständigt uppnås i slutförvaret som en 
helhet. Resultatet av sådana beräkningsfall kan styra omfattning och behov av 
kvalitetssäkringsåtgärder i samband med uppförande av slutförvarsanläggningen. De kan 
också tjäna som underlag för vidare utveckling av kvalitetssäkringsrutiner när erfarenheter 
från uppförande och drift blir tillgängliga.  
 

 3.2.2 Teknik för berguttag samt geometriska toleranser för bergutrymmen 

3.2.2.1 Underlag från SKB 
SKB har definierat referensmetoder för berguttag i deponeringstunnlar och deponeringshål 
samt redovisat hur utfall från dessa metoder förhåller sig till konstruktionsförutsättningar 
samt toleranser (SKB TR-11-01, avsnitt 5.2.3; SKB TR-10-18). SKB föreslår som 
huvudsaklig metod för tunnelbygge skonsam sprängning. Uppfyllande av kvalitetskrav 
och anpassning till specifika platsförhållanden i samband med berguttag styrs genom val 
av salvlängd, sprängämne, borrningsprecision, salvhålens stickning och avstånd samt 
optimering av sprängladdning och tändningstid. SKB anser att sprängtekniken är 
avgörande för att begränsa bergskadezonen EDZ (”Excavation Damaged Zone”) så att 
konstruktionsförutsättningen för den effektiva konnekterade transmissiviteten längs med 
deponeringstunnlarna uppfylls (SKB R-04-73; SKB TR-08-08; SKB R-09-17; SKB R-09-
45). Geometriska toleranser för deponeringstunnlarna behöver uppfyllas för att möjliggöra 
en godtagbar installation av återfyllnaden. Uppfyllelse av återfyllnadens önskade 
initialtillstånd har också verifierats av SKB med befintlig teknik i tunnlarna vid 
Äspölaboratoriet (SKB R-09-17). Toleranser innefattar krav på maximal avvikelse för 
tunnelvolym, maximal lokal överberg samt ingen förekomst av underberg. SKB bedömer 
att krav på en jämn tunnelsula för återfyllnadsinstallation kan medföra behov av 
vajersågning. SKB planerar att använda befintliga och väl beprövade tekniker som 
geodesi, laserskanning och fotogrammetri för att mäta deponeringstunnlarnas geometri 
efter uttag av berg. 
 
SKB föreslår vertikal fullortsborrning för berguttaget i deponeringshålen eftersom det ger 
begränsad skadeeffekt på omkringliggande berg samt möjligheten att erhålla en 
regelbunden geometri (SKB TR-11-01, avsnitt 5.2.3; SKB TR-10-18). SKB anser att 
denna berguttagsteknik vid måttliga bergspänningar begränsar skadezonens djup till några 
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få centimeter. SKB drar från resultat av tretton fullortsborrningar i Äspölaboratoriet 
slutsatsen att deponeringshålens geometri uppfyller samtliga kravsatta toleranser. 
Toleranserna har definierats för att möjliggöra en tillfredställande installation av bufferten 
så att dess önskade initialtillstånd kan uppnås (avsnitt 3.3.2). SKB har också projekterat en 
bottenplatta i betong och koppar för att uppfylla kravet på begränsad lutning i 
deponeringshålets botten (SKB TR-10-18). SKB bedömer att det finns metoder och 
instrument som är lämpliga för att mäta deponeringshålens geometri efter berguttag så 
som t.ex. laserskanning och geodetiska metoder. Ytterligare arbete med att anpassa dessa 
metoder för den specifika tillämpningen i deponeringshålen erfordras dock. SKB planerar 
att vajersåga avfasningen i överkanten av deponeringshålen för att uppnå den avsedda 
geometrin (SKB TR-10-18, figur 5-2; SKB DokumentID 1393791, figur 2-1). För att 
genomföra ursparingen i berget till förankring av pluggarna planerar SKB att tillämpa 
konventionell teknik (SKB TR-10-18, avsnitt 5.2.5). 
 
SKB planerar att genomföra berguttaget i schakt, ramper, transporttunnlar och i 
slutförvarets centralområde med sprängning (SKB DokumentID 1199888, kapitel 5). SKB 
avser att begränsa mängden främmande material från sprängnings- och 
installationsarbeten som tillåts komma i kontakt med berget samt minimera påverkan på 
grundvattensituationen med syfte att undvika en negativ inverkan på slutförvarets 
långsiktiga strålsäkerhet. 

3.2.2.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s underlag för val av teknik för berguttag för slutförvaret är 
godtagbart och bör anses vara tillräckligt för den pågående granskningen av 
tillståndsansökan. Motiv till denna slutsats framgår från granskningen av följande 
områden: 

x kontroll av skadezonen runt deponeringstunnlarna och deponeringshål 
x kontroll av skadezonen runt ramper och schakt  
x geometriska toleranser för installation av buffert, kapsel och återfyllnad. 

SSM konstaterar att SKB planerar att använda sig av etablerade och beprövade metoder 
för berguttag i deponeringstunnlarna och deponeringshål. En godtagbar tillämpning av 
dessa metoder är dock inte i sig tillräcklig för att säkerställa uppfyllelse av de tillämpliga 
konstruktionsförutsättningarna så som den effektiva konnekterade transmissiviteten under 
deponeringstunnels sula (avsnitt 3.4.5) och den faktiska konnekterade transmissiviteten 
integrerad utefter deponeringshålsväggen (avsnitt 3.4.3). Kontroll av skadezonen runt 
bergutrymmen erfordrar tillämpning av en kombination av kontroller av sprängning, lokal 
geologi, utrymmenas geometri samt den resulterande sprickbildningen i berget orsakad av 
berguttag samt bergspänningskoncentrationer. SSM bedömer att kravet på skonsam 
sprängning ska behållas för att så långt det är rimligt möjligt minimera förekomsten av 
sprängskadezonen i berget runt deponeringstunnlarna. På samma sätt bedömer SSM att 
vertikal fullortsborrning är en lämplig metod för att minimera skadezonen i berget runt 
deponeringshålen. SSM anser att vajersågning av berg vid avfasningen vid överkanten av 
deponeringshålet är ett skonsamt sätt att bredda ut deponeringshålen som inte bör medföra 
ytterligare skador i berg. Metoden är beprövad och har demonstrerats på uppdrag av SKB 
i samband med berguttag för Citybanan i Stockholm (SKB R-13-06) som liknar 
produktionen av en deponeringstunnel. Metoden måste dock i många fall kombineras och 
kompletteras med andra metoder så som spräckning och knackning eller eventuellt 
sprängning. Tack vare metodens måttliga påverkan används den även för provtagning av 
berg för undersökning av skador orsakade av andra uttagsmetoder såsom sprängning 
(SKB R-09-17). SSM ser även positivit på att vajersågning sannolikt kommer att användas 
för att genomföra ursparingen där pluggarna förankras i berget (SKB P-13-18). 
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SSM bedömer att sprängning är en lämplig metod för uttag av berg i ramper och schakt 
för slutförvaret. SKB behöver emellertid ta fram ytterligare underlag som visar att 
konstruktionsförutsättningen med en begränsad integrerad och konnekterad effektiv 
hydraulisk konduktivitet runt ramper och schakt kan uppfyllas, vilket är en del av 
slutförvarets förslutning (avsnitt 3.6). 
 
SSM bedömer att SKB:s metoder för berguttag i samband med uppförande av 
deponeringstunnlar och deponeringshål har förutsättningar att uppfylla krav kopplade till 
installation av buffert, kapsel och återfyllnad. SKB har genomfört fullskaliga experiment i 
Äspölaboratoriet som visar att toleranserna bör kunna uppfyllas för ett eventuellt 
slutförvar i Forsmark (SKB R-04-73; SKB TR-08-08; SKB R-08-122; SKB R-09-17; 
SKB R-10-31). Detta avser både skonsam sprängning av tunnlar och vertikal 
fullortsborrning av deponeringshålsprototyper. SKB har även demonstrerat att det finns 
tillgängliga metoder för verifiering av kravsatta toleransnivåer. Dessa metoder kan dock 
behöva en viss industriell anpassning för att tillämpas underjord och systematiskt 
användas upprepade gånger i slutförvaret. För att toleranserna på bergutrymmena ska 
kunna uppfyllas krävs kontinuerlig platsanpassning och optimering av teknik för berguttag 
som bygger på precisionskontroller av utförda pilothål, salvhål och den lokala geologin. 
Detta kan uppnås exempelvis genom karteringar, MWD-metoden (”Measuring While 
Drilling”), anpassade sprängladdningar och tändningsplan samt slutmätning och 
kvalitetsäkring av de resulterande geometrierna för bergutrymmen. 
SSM vill påpeka att SKB än så länge inte föreslagit metoder för kvantifiering av tillåten 
förekomst av spjälkning genom kontroll av deponeringshålsvolymen och transmissiviteten 
runt deponeringshålen. Dessa är kopplade till kraven på buffertdensitet (avsnitt 3.3.2) och 
den begränsade faktiska konnekterade transmissiviteten i deponeringshålsväggen (avsnitt 
3.4.3). En bedömning av referensmetoden för bottenplattan i deponeringshålen återfinns i 
avsnitt 3.5.5. 
 

3.2.3 Terminska egenskaper hos berg samt termisk dimensionering av 
slutförvaret  

3.2.3.1 Underlag från SKB 
För att undvika geokemiska omvandlingar av bentonitbufferten som kan äventyra dess 
långsiktiga inneslutningsförmåga och gynnsamma mekaniska egenskaper behöver SKB 
säkerställa en maximal temperatur på mindre än 100°C i bufferten, vilket föreskrivs i 
konstruktionsförutsättningarna (SKB TR-09-22, avsnitt 3.3.4). Detta krav innebär att 
kapslar inte får deponeras för nära varandra samtidigt som onödigt långa avstånd mellan 
kapslarna innebär en ineffektiv och kostsam användning av befintliga bergvolymer för 
förvaret. 
 
Det finns tre delområden av betydelse för bedömningen av förutsättningarna att uppfylla 
detta krav: 

x bergmassans termiska egenskaper 
x modeller för temperaturutveckling i och omkring slutförvaret 
x termisk dimensionering av slutförvaret med bestämning av avstånd mellan 

deponeringshål 
 

Beträffande bergmassans termiska egenskaper har SKB mätt bergets 
värmeledningsförmåga för de viktigaste bergarterna från Forsmark med hjälp av Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut (SP-laboratoriet) och TPS-metoden (”Transient Plane 
Source”) (SKB TR-08-05 tabell 6-1). Bergprover har tagits från borrkärnor bestående av 
intakt berg för representativa bergarter. Mätningarna har genomförts vid rumstemperatur 
på vattenmättade skivprover med en volym på ca 10 cm3 (SKB TR-10-52). Den uppmätta 
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termiska värmeledningsförmågan för huvudbergarten medelkornig granit till granodiorit är 
i genomsnitt 3,68 W/(m·K) med maximala och minimala värden på 4,01 respektive 3,25 
W/(m·K). Det lägre värdet för värmeledningsförmåga har använts för den termiska 
dimensioneringen av förvaret (SKB R-09-04). Värmeledningsförmågan för de övriga 
bergarterna har uppskattats med SCA-metoden (”Self Consistent Approximation”) som 
baseras på användning av korrelationen mellan mineralsammansättningen och 
värmeledningsförmåga hos enskilda mineraler. Även underordnade bergarter som 
amfibolit, tonalit samt diorit som har låg värmeledningsförmåga liknande amfibolit på 
grund av lägre kvartsinnehåll eller genomgången kvartsupplösning, inkluderas i de 
stokastiska analyserna. Bergvolymer med låg värmeledningsförmåga som kan vara 
förknippade med dioritgångar och svärmar av mindre amfibolitlinser är däremot inte 
inkluderade i analyserna.  
 
Bergets mineralsammansättning har bestämts från en modalanalys av bergarterna. En bra 
överstämmelse mellan värmeledningsförmåga från TPS-metoden och SCA-metoderna 
uppnåddes för en och samma bergart. SKB har vidare skickat bergprover till olika 
laboratorier för att verifiera resultaten från TPS- och SCA-metoderna. 
 
Beträffande modeller för temperaturutveckling har SKB definierat en strategi för 
stokastisk simulering av temperaturutveckling med beaktande av bergets termiska 
egenskaper. Den stokastiska simuleringsmetoden som har använts under 
platsundersökningarna i Forsmark samt vid validering av metodens tillförlitlighet har 
utförts vid Äspölaboratoriet (SKB IPR-07-01). Vid användning av metoden definieras 
först bergvolymen som ska modelleras, vilket motsvarar storleken på bergdomänerna från 
den platsbeskrivande modellen (SKB TR-08-05). Därefter identifieras termiska 
bergklasser från stokastiska simuleringar baserade på häll- och borrkärnekartering. Baserat 
på ovan beskrivna termiska data uppmätta vid SP-laboratoriet konstrueras en rumslig 
statistisk modell för de termiska egenskaperna för varje termisk bergklass TRC ("Thermal 
Rock Class") i en bergdomän. Detta resulterar i en statistisk fördelning och ett variogram 
för varje TRC. Därefter skapas realiseringar av de termiska egenskaperna för varje TRC. 
Genom att kombinera dessa realiseringar med förekommande TRC skapas syntetiska 
realiseringar av de termiska egenskaperna för bergdomäner som RFM029, RFM045 och 
deras underdomäner. SKB har presenterat modeller för värmeledningsförmåga, 
värmekapacitet och anisotropi för dessa domäner i olika skalor (1 m och 5 m). 
Realiseringarna av värmeledningsförmåga och i synnerhet ”svansen” med låga 
konduktivitetsvärden har stor betydelse för utformningen av förvarslayouten. 
 
Modellering av den långsiktiga temperaturutvecklingen vid ett slutförvar i Forsmark har 
genomförts som en del av ansökan, och denna modellering ger också de spänningstillskott 
som orsakas av bergets termiska expansion (SKB TR-10-23). Modellen baseras på 
termiska och mekaniska egenskaperna hos omgivande berg samt förvarslayouten inklusive 
kapsel- och tunnelavstånd. SKB:s analys baseras på antagandet att varje kapsel alstrar 
1700 W värme. Maximitemperaturen i bufferten påverkas även av deponeringshastigheten 
och deponeringssekvensen. Med en antagen simultan deponering av alla kapslar i 
kärnbränsleförvaret uppskattas dock osäkerheten till endast mindre än 0,1°C. 
 
Beträffande termisk dimensionering av slutförvaret definierar SKB först ett avstånd från 
centrum av en deponeringstunnel till centrum på nästa tunnel på 40 m (center-till-center-
avstånd eller c-c-avstånd). Därefter beräknas c-c-avståndet mellan deponeringshålen 
genom att anta den lägsta värmeledningsförmågan för alla bergarter som potentiellt kan 
påträffas i kärnbränsleförvaret som dimensionerande. SKB tar också hänsyn till 
osäkerheter pga. initial temperatur, geometri för luftspalten mellan kapsel och buffert, 
variation av alstrad värme längs med kapseln, variation av värmeledningsförmågan i 
berget längs med deponeringshålen samt anisotropi och bias för värmeledningsförmåga. 
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SKB drar slutsatsen att en säkerhetsmarginal på 4,5qC bör antas för den maximala 
temperaturen i bufferten när man dimensionerar c-c-avståndet mellan deponeringshålen 
(SKB R-08-83). Dimensioneringen genomförs först preliminärt med hjälp av ett 
nomogram från en analytisk lösning (SKB R-09-04) och därefter bekräftas de preliminära 
c-c-avstånden för slutförvaret med en numerisk modellering med olika realiseringar av 
värmeledningsförmågan i berget. Med denna metod uppskattar SKB att den maximala 
temperaturen i bufferten för slutförvarlayouten D2 blir 95,18qC för bergdomän RFM029 
med ett c-c-avstånd på 6 m respektive 95,23qC för bergdomän RFM045 med ett c-c-
avstånd på 6,7 m (SKB R-07-47). Center-center-avståndet mellan deponeringstunnlarna 
blir tio gånger större än bredden för deponeringstunnlarna (dvs. 4 m), vilket är tillräckligt 
stort för att utesluta mekanisk påverkan mellan intilliggande tunnlar. Pelaren är större än 
två tunnelbredder för lika stora parallella tunnlar i ett isostatiskt spänningstillstånd (Bray, 
1987). Beräknade maximitemperaturer innefattar en korrigering på mellan 0,4°C och 
0,6°C som tar hänsyn till variationen av de termiska egenskaperna med temperaturen. Av 
praktiska skäl väljer SKB ett c-c-avstånd i bergdomän RFM045 på 6,8 m som också var 
resultatet från tidigare beräkningar (SKB R-07-47). Båda värdena hamnar under 
säkerhetsmarginalen på 4,5qC från den maximala tillåtna temperaturen i bufferten på 
100qC. Slutliga c-c-avstånd är tänkta att beräknas utan någon hänsyn till mera gynnsamma 
termiska egenskaper som kan förekomma i vissa delar av kärnbränsleförvaret (SKB R-08-
116). 

 
Beträffande detaljkarakterisering i fält har SKB i samarbete med Posiva (den finska 
motsvarigheten till SKB) testat den finska TERO-mätutrustningen (på finska ”TERmiset 
Ominaisuudet”, dvs. termiska egenskaper) för in-situ bestämning av termiska egenskaper i 
borrhål (Korpisalo m.fl. 2013). Baserat på mätningar uppskattas de termiska egenskaperna 
med hjälp av både en numerisk optimering och en enkel analytisk lösning baserat på en 
modell av en oändlig linjevärmekälla. Värden på värmeledningsförmågan från TERO-
mätningarna ger högre värden än motsvarande laboratorietester (Korpisalo m.fl., 2013). 
Därmed är resultaten från olika testmetoder och laboratorier inte helt överensstämmande. 

3.2.3.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB överlag har en lämplig strategi för termisk analys och 
dimensionering av ett slutförvar för använt kärnbränsle med acceptabla metoder för 
bestämning av termiska egenskaper, temperaturberäkningar samt termisk dimensionering. 
Beträffande bergmassans termiska egenskaper anser SSM att de resultat som presenteras i 
ansökan är tillräckliga för denna tillståndsgranskning. Mera detaljerad kunskap kommer 
dock att behöva finnas framme inför eventuell provdrift av slutförvaret. Då förväntas 
ytterligare platsspecifika data samt resultat från demonstrationsförsök i Forsmark finnas 
tillgängliga. Bergets termiska egenskaper för torrt samt mättat tillstånd kommer att 
behövas liksom kompletterande data för termiska egenskaper för mindre förekommande 
bergarter med potentiellt låg värmeledningsförmåga. 
 
SSM:s tidigare rådgivande grupp INSITE hade en överlag positiv syn på SKB:s strategi 
för att samla in och modellera de termiska egenskaperna i olika skalor för bergarterna och 
bergdomänerna i Forsmark (SSM Rapport 2010:30). INSITE delade SKB:s slutsats i SR-
Can för Forsmark (SKB TR-06-09; SKB R-07-24) att ytterligare laboratoriemätningar 
behövs för att bättre förstå variabiliteten hos de termiska egenskaperna i olika skalor. 
INSITE ansåg att försiktighet behövs vid uppskalning av termiska egenskaper från 
kärnprov uppmätta i laboratorium till deponeringshålsskala eller större. De uppskalade 
termiska egenskaperna behöver också bekräftas för några representativa fall på plats i 
Forsmark för att validera prediktionsförmågan i en eventuell ansökan för provdrift av 
slutförvarsanläggningen. SSM instämmer med dessa slutsatser. 
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SSM konstaterar att SKB inte har genomfört några detaljerade studier av hur 
värmeledningsförmågan påverkas av variationer av mikrosprickor, porositet och 
anisotropi hos de olika bergarterna i Forsmark. SKB kan därför ha en ofullständig 
förståelse av de grundläggande ingångsparametrarna för analysen av kopplade termiska 
(T), hydrauliska (H), mekaniska (M) processer i samband med uppvärmning. Ett exempel 
är de kopplade THM-processerna orsakade av den kombinerade effekten på termiska och 
hydrauliska drivna processer som bl.a. kan relateras till skadezonen runt tunnlar och 
borrhål (EDZ), deformations- och spänningskoncentrationer samt spjälkning. SKB utförde 
inte några laboratorieundersökningar där variationen av termiska egenskaper och deras 
anisotropi vid högt tryck eller hög temperatur studerades. Beaktande av sådana variationer 
kan medföra en ökning av den resulterande värmeledningsförmågan, vilket i sin tur kan 
leda till en besparing på mellan 1 % till 5 % i användningen av bergvolymer för 
slutförvaret (SSM Technical note 2015:01).  
 
Beträffande modeller för temperaturutveckling anser SSM att SKB:s modeller för att 
beskriva den termiska utvecklingen är tillräckliga för denna granskning av 
tillståndsansökan. SKB har presenterat godtagbara resultat som visar att den valda 
marginalen på 5°C är lämplig för att uppnå konstruktionsförutsättningen att 
bufferttemperaturen behöver vara mindre än 100°C (se även SSM Technical note 
2012:51). Med beaktande av temperaturkorrigeringen kommer SKB till slutsatsen att 
mindre än en kapsel på hela kärnbränsleförvaret ur statistisk synvinkel har en 
maximitemperatur för bufferten som är högre än 95qC. Cirka 98 % av kapslarna har en 
marginal av 10°C eller mer (SKB TR-10-23, figur 5-7). SSM anser att detta är acceptabelt. 
Eftersom SKB har tillämpat både verifierade analytiska metoder (SKB TR-03-09) och 
numeriska modeller (SKB R-08-83; SKB R-08-116) för att studera olika aspekter av den 
termiska utvecklingen av slutförvaret finns därför enligt SSM:s bedömning att de av SKB 
uppskattade osäkerheterna är väl avgränsade och trovärdiga. 
 
Enligt SSM:s bedömning är den största osäkerheten för den termiska utvecklingen 
värmetransport-egenskaperna i bergpelaren mellan deponeringshålen och i synnerhet 
kopplingen till om berget är i torrt eller i vattenmättat tillstånd. SSM anser att 
mättnadsgraden i berget påverkar temperaturen i bufferten så pass mycket att SKB 
behöver inför eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen bör ta hänsyn till denna 
parameter när man verifierar uppfyllelsen av konstruktionsförutsättningen med 
maxtemperaturen på 100°C i bufferten (se även SSM Technical note 2012:51). 
Värmeledningsförmågan för torra bergprover i granitiskt berg är lägre än för mättade 
prover, vilket kan leda till högre temperaturer i bufferten. SSM anser även att effekter 
kopplade till värmetransportegenskaperna i bergpelaren bekräftas genom resultat från 
CAPS-experimentet i Äspölaboratoriet (SKB IPR-08-08). Stor variation i omfattning av 
spjälkning p.g.a. uppvärmning observerades i åtta borrhål i en tunnel där mindre 
spjälkning förekom i de hål som var omgivna av torrt berg. SKB hävdar att osäkerheter i 
bergets termiska egenskaper (värmeledningsförmåga, anisotropi och dess variabilitet) har 
en effekt på sluttemperaturen i bufferten på mellan 1°C och 2°C, vilket är mindre jämfört 
med den ogynnsamma effekten av torrt tillstånd i deponeringshålen på mellan 3°C och 
4°C.  
 
SSM noterar att ett stort antal testfall och ”benchmark”-tester kring termomekaniska 
modelleringsproblem har genomförts under mer än 20 års tid, delvis som ett resultat av 
initiativ från myndighetssidan (se t.ex. Stephansson m.fl., 1996). Tack vare detta arbete 
finns idag en allmän enighet om att termiska simuleringar generellt har en hög 
tillförlitlighet och de ger i allmänhet en god överensstämmelse mellan experiment och 
modelleringsresultat. Simuleringar av kopplade spänningar och förskjutningar i berg är 
dock fortfarande mer problematiska (SSM Technical note 2015:01). Oberoende 
modellering med sex olika simuleringsverktyg har genomförts på uppdrag av SSM för att 
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bringa klarhet i frågan om det planerade slutförvarets värmeutveckling. Dessa studier 
bekräftar i huvudsak SKB:s resultat gällande utvecklingen av temperatur, bergspänningar 
och hävning av markytan så länge som studierna har baserats på liknande 
ingångsparametrar (SSM Technical note 2015:01). Modellerna påverkas dock i viss mån 
av osäkerheter kring antaganden kopplade till temperaturen vid bergväggen i 
deponeringshålen, sprickigheten, vattenmättnadsgraden samt närheten till 
deformationszoner. 
 
Beträffande termisk dimensionering av slutförvaret liksom termiska effekter på bergets 
stabilitet bedömer SSM att SKB:s underlag till ansökan är tillräckligt för denna 
tillståndsprövning. Nya beräkningsfall avseende bergets stabilitet i slutförvarsskala 
kommer emellertid att behövas inför ansökan för provdrift av slutförvaret. Detta är endast 
möjligt att genomföra efter att SKB har fått möjlighet att samla in mera platsspecifik data 
gällande bergets termiska egenskaper i torrt samt vattenmättat tillstånd. 
 
SSM noterar att c-c-avståndet mellan deponeringstunnlarna är tio gånger större än bredden 
för deponeringstunnlarna, vilket är tillräckligt stort för att utesluta mekanisk påverkan 
mellan intilliggande tunnlar (Bray, 1987). När man tar hänsyn till värmealstrande kapslar i 
deponeringshålen tillkommer dock ytterligare spänningar i bergpelarna mellan 
deponeringshålen och mellan deponeringstunnlarna. SSM har granskat SKB:s 
modelleringsarbete i syfte att studera stabilitet och dimensionering (SKB R-08-83; SKB 
R-09-04; SKB TR-10-23). SSM har även låtit genomföra egna modelleringar av den 
termiska utvecklingen av kärnbränsleförvaret (sammanställda i SSM Technical note 
2015:01). Såväl SKB:s modeller som SSM:s oberoende verifierande beräkningar visar att 
slutförvaret inte kan utsättas för så stora termiska tilläggsspänningar så att storskalig 
instabilitet kan uppstå t.ex. i form av sprickpropagering på ett horisontellt plan som 
innefattar deponeringstunnelsystemet (SSM Technical note 2014:58). Vissa partier i 
slutförvaret (t.ex. deponeringstunnlarna, avsnitt 4.4) kan lokalt komma att påverkas av 
spjälkning under den termiska fasen, men detta förväntas inte ha någon omfattande effekt 
på vare sig drift eller långsiktig strålsäkerhet. Vissa effekter på deponeringshålen är dock 
däremot inräknade i relevanta scenarier för utvecklingen av slutförvaret efter förslutning 
(avsnitt 4.4 ännu ej publicerat). 
 
SSM bedömer att det finns förutsättningar för att temperaturen i bufferten kan hållas under 
100qC i alla delar av slutförvaret med valda c-c-avstånd baserade på den minsta 
acceptabla värmeledningsförmågan för berget i Forsmark med 2,84 W/(m·K) i RFM029 
respektive 2,46 W/(m·K) i RFM045. Det bör noteras att de dominerande bergarterna i 
slutförvaret i genomsnitt har en högre värmeledningsförmåga kring 3,7 W/(m·K). SSM 
anser att genom att tillämpa ett kriterium för bortval av deponeringspositioner vid särskilt 
ogynnsamma termiska förhållanden kan viss ytterligare marginal till den maximala tillåtna 
temperaturen i bufferten på 100qC erhållas med endast en liten försämring av 
nyttjandegraden i termer av det totala antalet kapselpositioner som slutförvaret kan 
rymma. Även om SSM inte har genomfört egna beräkningar för att bekräfta de maximala 
tillåtna temperaturerna i bufferten bedömer SSM att de numeriska modelleringarna av 
temperaturfördelningar i berget runt om deponeringshålen har en hög tillförlitlighetsgrad.  
 
SSM anser att kunskapen om värmeledningsförmågan i bergmassan är viktig för 
tillförlitliga uppskattningar av temperaturutveckligen. Beträffande detaljkarakterisering av 
berget anser SSM att SKB till nästa steg i prövningen behöver presentera en utförlig 
redovisning av en lämplig strategi för att bestämma de termiska egenskaperna hos berget 
under uppförandefasen av slutförvaret. Termisk dimensionering av panelerna i slutförvaret 
behöver ske innan borrning av deponeringshålen (SSM Technical note 2015:01). Därför 
anser SSM att SKB bör demonstrera sin detaljkarakteriseringsstrategi i tunnlar på 
förvarsdjup för slutförvaret. Dessa tunnlar bör användas för utveckling av metoder, 
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etablering av empiriska samband samt bestämning av den optimala skalan för framtagning 
av de termiska egenskaperna hos berget i Forsmark innan eventuell provdrift av 
slutförvaret. 
 
SSM anser att interpolation och extrapolation genom ”variogram” och ”kriging” är ett 
lämpligt verktyg för att generera rumsligt korrelerade termiska egenskaper i berget. Detta 
ansågs av INSITE-gruppen vara ett stort framsteg i SKB:s tidiga redovisning inom 
hanteringen av den naturliga variabiliteten hos bergets egenskaper i Forsmark (INSITE M-
09-06). Metoden kan även ge indikationer på den detaljeringsgrad som karakteriseringen 
bör ha samt vilken skala som är optimal för att ta fram de efterfrågade parametrarna för 
termisk dimensionering av panelerna i slutförvaret. SSM anser att SKB:s 
detaljkarakteriseringsprogram bör ta vara på rapporterade studier om empirisk 
uppskattning av värmeledningsförmåga hos berget baserad på bergarternas densitet 
och/eller P-våghastighet som kan erhållas genom en kombination av geofysiska 
borrhålsmetoder och laboratorietester (SSM Technical note 2014:07). För närvarande 
planeras forskning och utveckling av ISRM (”International Society for Rock Mechanics”) 
för en in situ-testmetod för utvärdering av de termiska egenskaperna hos berget på en 
relevant måttskala på 3 till 5 meter. Detta arbete bör följas noggrant av SKB. 
 

3.2.4 Krav på deponeringshål kopplat till stabila mekaniska förhållanden 

3.2.4.1 Underlag från SKB 
SKB har definierat krav på placering av deponeringshål i berget för att minimera risken 
för att kapslarna skadas av framtida stora jordskalv. Kapslarna ska konstrueras så att de 
klarar 50 mm skjuvrörelse i berget under vissa rimliga förhållanden (SKB TR-09-22, 
avsnitt 3.1.2). Positioner i berget där det finns strukturer som kan aktiveras och som kan 
hysa skjuvrörelser större än 50 mm bör därför undvikas. SKB hävdar inte att det är möjligt 
att under alla omständigheter identifiera sådana positioner men genom att införa särskilda 
acceptanskriterier för deponeringshålen avser man att så långt som möjligt minimera 
risken för att kapslar skadas av framtida stora jordskalv genom ett selektivt val av 
deponeringspositioner. 
 
SKB använder sig av konceptet ”respektavstånd” för att undvika positioner i berget där 
skjuvrörelser kan förväntas vara större än 50 mm (SKB SKB TR-11-01, säkerhetsfunktion 
R3b). Denna skjuvrörelse kan för sprickor över viss längd (s.k. kritiska sprickor) 
överskridas på avstånd kortare än ett respektavstånd från de deformationszoner i 
förvarsområdet som är längre än tre kilometer. Därför bör kapseldeponering undvikas i 
sådana positioner som skärs av långa sprickor (dvs. lika långa eller längre än kritiska 
sprickor). SKB gör antagandet att sprickrörelser från ett jordskalv avtar med avståndet 
från skalvets hypocentrum och att rörelsen är mindre för kortare sprickor. Genom att 
också välja bort deponeringshål som skärs av långa sprickor minskar därför sannolikheten 
för kapselbrott på grund av skjuvning. 
 
SKB anser att man, genom att identifiera sprickor eller sprickzoner på 
deponeringstunnlarnas väggar, golv och tak, kan undvika att deponeringshålen korsas av 
stora sprickor. En spricka eller sprickzon utgör en genomskärning av deponeringstunneln 
om den kan följas runt hela tunnelperiferin, en s.k. FPI (”Full Perimeter Intersection”). 
SKB:s grundläggande FPI-kriterium innebär att alla sprickor som beräknas skära kapselns 
plats i deponeringshålet kommer att förkastas oavsett sprickans verkliga storlek (SKB TR-
10-21). 
SKB har även definierat ett utökat kriterium, EFPC (”Extended Full Perimeter 
Intersection”), som innefattar ett tilläggskrav som innebär att även deponeringshål som 
korsas av en stor horisontell spricka som kan detekteras i fem intilliggande deponeringshål 



 Sida 51 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

behöver uteslutas. SKB anser att av de sprickor som kan påvisas i ett deponeringshål ska 
endast de som har en genomskärning runt hela omkretsen för kapselpositionen i 
deponeringshålet ge upphov till att dessa deponeringshål måste förkastas (SKB TR-10-21, 
avsnitt 6.5). 
 
Tillämpningen av enbart FPI/EFPC-kriteriet bör göra det möjligt att sortera bort branta 
sprickor med en sprickdiameter på minst 6 m och flacka sprickor med en sprickdiameter 
på minst 24 m. Vissa kritiska deponeringshålspositioner kommer dock undgå upptäckt 
vilket huvudsakligen kan härledas till svårigheten att upptäcka flacka sprickor och kritiska 
positioner vid deponeringstunnlarnas mynning mot huvudtunneln eller vid tunnelslut 
(SKB SKB TR-11-01, tabell 10-17 och 10-18). Antalet kritiska positioner kan minskas om 
den geologiska och geofysiska informationen tillgänglig från angränsande tunnlar 
används. Ytterligare pilothål kan även placeras vid fronten för deponeringstunneln så att 
ytterligare fyra fiktiva eller riktiga deponeringshål kan studeras bortom det sista planerade 
deponeringshålet. Längden av deponeringstunnlarna spelar också roll då ändeffekten 
minskar med minskande antal tunneländar i slutförvaret. SKB redovisar i ramprogrammet 
för detaljundersökningarna hur slutförvarets platsspecifika bergförhållanden och 
konstruktionsförutsättningar ska hanteras under uppförande och drift av anläggningen 
(SKB R-10-08). 
 
I SKB:s modeller för jordskalvberäkningar är deformationszoner oändligt långa och 
uppemot 16 km breda och djupa, vilket representeras genom användning av symmetriplan 
för att begränsa storleken på den numeriska modellen. De modellerade zonerna motsvarar 
de regionala deformationszonerna Forsmark, Eckarfjärden och Singö som har uppmätta 
längder på 30 till 70 km (SKB TR-08-05, Appendix A15). Vidare antar SKB att det finns 
ett linjärt samband mellan storleken för en spricka (s.k. sekundär spricka) och dess 
skjuvrörelse pga. jordskalv på en intilliggande deformationszon. Den minsta sekundära 
sprickan som kan hysa en skjuvrörelse överstigande 50 mm definieras av SKB som kritisk 
och dess diameter benämns ”kritisk diameter”. SKB visar att sekundära sprickrörelser 
minskar med avståndet från den aktiva zonen. 
 
FPI/EFPC-kriterium som SKB har utvecklat används för att räkna fram antalet kapslar 
med använt kärnbränsle som kan ligga i kritiska positioner i slutförvarslayouten D2 med 
avseende på risken för kapselbrott på grund av jordskalvsinducerad skjuvning (SKB TR-
10-21). SKB:s beräkningar baseras på tillämpningen av följande komponenter: 

x En stokastisk geologisk beskrivning av sprickorna genom ett diskret spricknätverk 
Geo-DFN på skalor upp till en km i slutförvarsvolymen (SKB R-07-46). 

x En deterministisk beskrivning av deformationszoner längre än tre km vilka 
betraktas som potentiella källor till framtida jordskalv (SKB TR-08-05). 

x FPI/EFPC-kriteriet för att undvika stora sprickor vid val av positioner i berget för 
deponeringshål (SKB TR-10-21). 

x Modelleringsresultat avseende skjuvrörelser hos enstaka sekundära sprickor som 
ett resultat av hypotetiska jordskalv hos närliggande deformationszoner längre än 
tre km (SKB TR-08-11). 
 

Av praktiska skäl delar SKB upp bergvolymen i slutförvaret i områden mellan 100-200 m, 
200-400 m, 400-600 m och bortom 600 m från en potentiell aktiv deformationszon med 
längd större än tre km (SKB TR-08-11, tabell 7-2). SKB fastställer att den minsta kritiska 
sprickan för det närmaste avståndet i varje område gäller över hela området. På så sätt 
väljs för varje område storleken för den minsta kritiska diametern (t.ex. 125 m för en 
spricka mellan 100 och 200 m från en aktiv deformationszon längre än 5 km) för en 
sekundär spricka som kan skjuvas mera än 50 mm vid jordskalv. Olika kritiska diametrar 
gäller för flacka sprickor (stupning mellan 0q och 55q) eller branta sprickor (stupning 
mellan 55q och 90q). SKB antar att alla sprickor närmare än 100 m från 
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deformationszonen kan hysa sekundära skjuvrörelser som är större än 50 mm. Ett 
respektavstånd på 600 m tillämpas på de regionala deformationszonerna i Forsmark. 
 
SKB har beräknat antalet ”kritiska positioner” som undgår upptäckt vid tillämpning av 
FPI/EFPC-kriteriet i samband med Geo-DFN-spricknätverksmodeller för Forsmark (La 
Point m.fl., 2007). SKB räknar fram antalet kritiska positioner i förhållande till olika 
deformationszoner längre än tre km för olika varianter av Geo-DFN-modeller, nämligen 
”r0-fixerad”, ”OSM+TFM” (hällskalemodell + tektonisk zonsmodell) och ”TCM” 
(tektonisk kontinuum modell). SKB har beaktat ett kriterium (”probabilistiskt slip-
kriterium”) som tar hänsyn till att deponeringshålet inte behöver skära alla längre sprickor 
där skjuvrörelsen är störst, dvs. nära sprickans mitt, även om skjuvrörelser på en spricka 
överstiger 50 mm kan skjuvrörelsen just vid deponeringshålet understiga det värdet. 
SKB:s beräkningar visar att antalet kritiska positioner varierar mellan 0,0008 och 0,12 för 
de två antagna förkastningsregimerna, i blandade eller reversa spänningsförhållanden 
(SKB SKB TR-11-01, tabell 10-17 och 10-18). 
 
SKB har redogjort för vissa planer att på sikt ersätta FPI/EFPC-kriteriet med geologiska 
och geofysiska undersökningsmetoder för att undvika stora sprickor (SKB TR-11-01, 
avsnitt 15.5.12). 
 
SKB har använt beräkningskoden 3DEC (version 3.0, Itasca, 2003) i sina modelleringar 
av sekundära rörelser i bergsprickor bortom deformationszonen som kan hysa ett 
jordskalv (SKB R-04-17; SKB R-06-48; SKB TR-08-11; SKB DokID 1403906). Koden 
hanterar bergmassan som ett medium uppbyggt av en samling av block som interagerar 
via deras kontaktytor vilka representerar sprickor (Distinkt Element Metod, DEM). Med 
denna metod kan koden hantera dynamiska problem som simulering av jordskalv. I och 
med att blocken i modellerna definieras i initialtillståndet förblir sprickornas geometri 
oförändrad oavsett vilka belastningsfall som simuleras. SKB:s implementering av 3DEC-
modellerna bygger på förenklade representationer av deformationszoner, spricknätverk 
och sprickplan där: 

x deformationszoner är plana och rektangulära 
x sekundära sprickor är plana och cirkulära 
x spricknätverk är regelbundna och består av sprickor med samma diameter och 

med standardiserade orienteringar (dvs. inga realiseringar av Geo-DFN-modeller). 
 

SKB antyder att kriteriet att skjuvhastigheten ska vara lägre än 1 m/s (SKB TR-11-01, 
säkerhetsfunktion R3c) är väldigt konservativt och är i praktiken uppfylld i alla verkliga 
historiska jordskalvfall (SKB TR-08-11, avsnitt 8.3; SKB TR-11-01, avsnitt 10.4.5). 

3.2.4.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB:s metod att minimera konsekvenser av ett eventuellt jordskalv med 
hjälp av användning av särskilda acceptanskriterier för placering av deponeringshål är 
godtagbar för det innevarande steget i prövningsprocessen. Användning av dessa kriterier 
bör vara praktiskt möjlig och angreppssättet bör vara rimligt effektivt för att minimera 
konsekvenser av ett jordskalv. Enligt SSM:s bedömning är dock de nuvarande kriterierna 
vare sig helt tillförlitliga eller optimala för att identifiera kritiska positioner i berget, och 
därför kvarstår det ett behov av fortsatt utvecklingsarbete. SSM anser vidare att SKB:s 
metod att med hjälp av bergmekaniska modeller beräkna den kvarstående risken efter 
användning av acceptanskriterier för deponeringshål i några avseenden är allt för 
förenklad och därför behöver vidareutvecklas (se även avsnitt 4.16, 4.17, 5.17, 5.18 och 
6.2 i denna rapport, ännu ej publicerade). SSM bedömer att betydande ytterligare insatser 
erfordras innan en eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen kan bli aktuell. 
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SSM anser att följande frågeställningar har stor betydelse för bedömningen av SKB:s 
koncept för att minimera konsekvenser av ett eventuellt jordskalv: 

x praktisk tillämpning av FPI/EFPC-kriteriet 
x användning av koncepten kritiska sprickor och respektavstånd 
x beräkning av antalet kritiska deponeringspositioner i slutförvaret 
x representation av sprickor i SKB:s jordskalvmodeller 

 
SSM bedömer att det kommer vara möjligt att upptäcka de flesta genomskärande 
sprickorna i deponeringstunneln under de detaljerade undersökningarna för val av 
deponeringspositioner (SSM Technical note 2014:07). Det finns dock en risk att några av 
dessa genomskärande sprickor i deponeringstunneln kan komma att förbises på grund av 
mänskliga fel, problem med tillgänglighet eller synlighet av bergväggarna, oregelbundna, 
diskontinuerliga, korsande eller förgrenade sprickor samt krosszoner eller andra 
omständigheter som försvårar tillämpningen av FPI/EFPC-kriteriet (SSM Technical note 
2014:22). Enligt SSM:s bedömning kan antalet sådana fel bli ett fåtal för hela slutförvaret 
och deras detektion med FPI/EFPC-kriteriet bör därför inte utgöra en betydande osäkerhet. 
Vissa svårigheter kan förekomma om flera intilliggande flacka sprickor som skär flera 
deponeringshål behöver kopplas samman för att identifiera en längre flack spricka som 
eventuellt behöver omfattas av EFPC-kriteriet. 
 
SSM noterar att om en halverad skjuvrörelse på 25 mm antas skada kapseln (som i SKB 
TR-11-01, avsnitt 10.4.5, motsvarar ett eventuell andra skalv) ökar antalet potentiella 
jordskalvsinducerade kritiska positioner med en faktor tio jämfört med fallet med en 
skjuvrörelse på 50 mm (motsvarande konstruktionsförutsättningen). Enligt SKB:s 
antagande är den kritiska diametern proportionell mot skjuvrörelsen, och en halvering av 
skjuvrörelsen skulle därför motsvara en halvering av den kritiska diametern till ett värde 
på ca 60 m. I praktiken kan detta konservativa antagande tillämpas på samma 
karteringsunderlag som går att få fram från FPI/EFPC-kriteriet, men antalet kritiska 
positioner skulle öka avsevärt (jmf. SKB TR-11-01, Tabell 10-17, 10-18 och 10-19). 
 
Beträffande användning av koncepten med kritiska sprickor och respektavstånd anser 
SSM att dessa koncept är användbara för att minimera konsekvenser av ett eventuellt 
jordskalv. Enligt SSM:s bedömning kan den, baserat på tillgänglig information, inte anses 
vara helt exkluderande i deterministisk mening (se nedan). Konceptet med kritiska 
sprickor bör därför endast användas i en första approximation som grund för 
tillämpningen av FPI/EFPC-kriteriet. Med tanke på att det i litteraturen inte finns 
tillgängliga välutvecklade metoder för att kvantifiera och hantera risken för kapselskada 
pga. ett jordskalv vid ett KBS-3-förvar bör dock SKB:s hantering anses vara acceptabel 
för det innevarande steget i prövningen. Emellertid bör SKB inför en eventuell 
uppförandefas med andra metoder bekräfta att sannolikheten för sekundära skjuvrörelser 
större än konstruktionsförutsättningen på 50 mm är tillräckligt begränsad. 
 
SSM:s oberoende beräkningar av skjuvrörelser orsakade av pre- och post-glaciala 
jordskalv överensstämmer överlag med SKB:s resultat men vissa skillnader kan ändå 
observeras (se även avsnitt 4.16, 5.17, 6.2 ännu ej publicerade; SSM Technical note 
2014:59): 

x sambandet mellan sprickans skjuvrörelse och sprickans storlek verkar inte gälla i 
samtliga fall 

x sekundära sprickor uppvisar ett bredare variationsintervall för skjuvrörelser än det 
som redovisas av SKB 

x måttliga jordskalv (dvs. med momentmagnitud ca 4) på mindre deformationszoner 
inom deponeringsområdena kan i vissa fall inducera skjuvrörelser större än 
50 mm i sekundära korta sprickor 
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Dessa resultat antyder att SKB:s koncept med ”kritiska sprickor” och ”respektavstånd” 
inte är helt tillförlitliga och exkluderande i en deterministisk mening. SKB antar att för ett 
specifikt avstånd från den aktiva zonen finns det en bestämd kritisk sprickdiameter. För en 
kritisk spricka antar SKB att sannolikheten för en viss sekundär skjuvrörelse vid jordskalv 
är konstant för värden mellan 0 mm och konstruktionsförutsättningen på 50 mm. Det 
betyder att för sprickor mindre än den kritiska diametern är en skjuvning större än 
konstruktionsförutsättningen omöjlig, och har därför enligt SKB en sannolikhet lika med 
noll. SSM bedömer att detta kan vara en överförenklad tolkning av det komplexa 
geomekaniska fenomenet stora jordskalv.  
 
SSM har genomfört egna utredningar kring den stokastiska fördelningen för sekundära 
skjuvrörelser i sprickor med liknande storlekar och med liknande avstånd från den aktiva 
zonen (SSM Technical note 2014:59). Skjuvrörelser verkar ha en tydlig negativ 
exponentiell frekvensfördelning. Medianen istället för medelvärdet för skjuvrörelsen kan 
därför vara en lämplig parameter för att representera sannolikhetens avtagande med 
ökande värden. Eftersom medianen för sekundära skjuvrörelser oavsett sprickstorleken 
minskar med avståndet från den aktiva zonen kan sannolikheten för sekundära rörelser 
större än 50 mm också förväntas minska med det avståndet. Det bör påpekas här att inte 
alla sekundära sprickor som genomgår en skjuvrörelse större än 50 m träffar 
deponeringshålen och är därför inte kritiska. 
 
Beträffande beräkning av antalet kritiska deponeringspositioner anser SSM att 
osäkerheterna i Geo-DFN-modellerna för närvarande är betydande, särskilt gällande den 
statistiska fördelningen av spricklängderna, vilket har en påverkan på SKB:s beräkning av 
antalet kritiska positioner. På grundval av resultaten från SSM:s oberoende beräkningar 
(se nedan) kan inte SSM utesluta att SKB har underskattat antalet kritiska positioner. 
Enligt SSM:s bedömning bör därför SKB vidareutveckla sina sprick- och 
strukturgeologiska modeller baserat på identifierade osäkerheter allt eftersom ny 
information blir tillgänglig under en eventuell uppförandefas. 
 
SSM har låtit genomföra beräkningar av antalet kritiska positioner och kommit fram till 
värden mellan 0,1 och 5,6 (SSM Technical note 2014:44). Detta kan jämföras med SKB:s 
beräkningar som visar att antalet kritiska positioner varierar mellan 0,0008 och 0,12 för 
två antagna förkastningsregimer, i blandade eller reversa förhållanden (SKB TR-11-01, 
Tabell 10-17 och 10-18). Förbehåll behöver göras för att SSM:s externa expert har använt 
ett förenklat ”slip-kriterium” för att ta hänsyn till den del av de kritiska sprickornas 
sprickplan som rör sig mindre än 50 mm under ett jordskalv. Detta innebär en viss 
överskattning av antalet kritiska positioner. SKB har efter sin användning av det 
förenklade kriteriet kommit fram till att det probabilistiska ”slip-kriteriet” undviker fyra 
gånger fler kritiska sprickor än fallet då den inte tillämpas. SSM:s resultat kan därför 
anses motsvara ett antal kritiska positioner i SKB:s mening mellan 0,025 och 1,4, vilket 
dock fortfarande är 31 respektive 12 gånger större i jämförelse med SKB:s beräkningar. 
De förenklande antaganden som SSM:s externa expert har gjort avviker något från SKB:s 
angreppssätt, vilket kan sammanfattas i följande punkter: 

x I hela slutförvaret gäller ett minimikapselavstånd på sex meter oavsett 
sprickdomän. 

x Beräkningarna förutsätter att tunnlarna enligt SKB:s layout D2 har antagits, vilket 
medför att tunnellängden i SSM:s beräkningar är kortare än i SKB:s beräkningar i 
rapporten SKB TR-10-21 och ger ca 25 % flera kritiska positioner. 

x SSM:s expert har räknat fram antalet kritiska positioner i förhållande till alla 
deformationszonerna längre än 3 km på ett ”respektavstånd” på 100 m från 
deponeringsområdena (totalt sju zoner inkl. två branta zoner). SKB har räknat 
fram antalet kritiska positioner i förhållande till endast fem zoner. Detta bör inte 
påverka antalet kritiska positioner om zonerna hanteras var och en för sig. 
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Enligt SSM:s bedömning kan skillnader i antalet kritiska positioner mellan SKB:s och 
SSM:s beräkningar inte förklaras fullt ut av ovanstående punkter. Variabiliteten för antalet 
kritiska positioner som SSM har observerat verkar bero på den relativa andelen långa 
sprickor gentemot korta sprickor som SKB:s Geo-DFN-modeller genererar. SSM 
observerar att OSM+TFM-modellen har en högre relativ densitet av sprickor med 
diameter mellan 100-200 m än de andra två Geo-DFN-modellerna, vilket förklarar varför 
OSM+TFM-modellen ger det högsta antalet kritiska positioner: när man tar hänsyn till en 
enda zon blir det genomsnittliga antalet kritiska positioner så stort som 2,6. 
 
Beträffande representation av deformationszoner i SKB:s geomekaniska modeller för 
jordskalvsimulering anser SSM att SKB bör utveckla simuleringsverktyg som på ett mera 
realistiskt sätt kan representera den komplicerade, icke-rätlinjiga deformationszonsmodell 
som SKB har tagit fram (SKB R-07-45). Den nuvarande stiliserade modellen med en plan 
rektangulär deformationszon kan anses vara överförenklad. Överförenklingen gäller inte 
bara enstaka deformationszoners strykning, stupning eller ytform, men även 
deformationszonernas terminationer, skärningar och geometriska förhållande till varandra 
och till bergspänningstillståndet. SKB tar dessutom inte hänsyn till de lokala mindre 
deformationszonerna med en längd mellan en och tre kilometer. Dessa lokala 
deformationszoner bestämmer slutförvarets detaljerade layout och, förutom att kunna 
påverka effekten av ett jordskalv som inträffar på en annan längre deformationszon, kan 
de också hysa mindre jordskalv som ligger närmare deponeringspositionerna i och med att 
de lokala deformationszonerna inte är försedda med ”respektavstånd”.  
 
SSM anser också att SKB bör utveckla mera realistiska spricknätverk av sekundära 
sprickor för sina jordskalvssimuleringar. Som underlag för hittills genomförda 
simuleringar har SKB använt en tredimensionell representation med sekundära sprickor 
varav samtliga med diametrar på 300 m och standardiserade orienteringar. En begränsning 
med denna metod är att det inte är möjligt att belysa effekten av variationen hos 
sprickorienteringarna och sprickstorlekarna. En annan begränsning är, liksom för SKB:s 
modeller av deformationszoner, att effekten av spricknätverket med sprickornas 
skärningar med varandra och med deformationszonerna inte kan studeras i detalj. 
 
SSM har dock förståelse för att SKB använt sig av dessa förenklingar i det innevarande 
prövningssteget. Förenklingar behöver under alla omständigheter göras för att kunna skilja 
mellan betydelsefulla betingelser i jordskalvmodelleringen och övriga mindre viktiga 
detaljer. Det finns för närvarande inte något tillgängligt praktiskt alternativ till 
användningen av plana och cirkulära sekundära sprickor i dagens numeriska modeller om 
antalet modellerade sekundära sprickor är stort. SSM noterar också att dessa modeller är 
konservativa i avseendet att plana sekundära sprickor bör maximera skjuvrörelserna 
eftersom ingen geometrisk råhetseffekt tillgodoräknas. SSM har även i sina egna modeller 
beskrivit sekundära sprickor som plana linjer eller plana cirkulära ytor genom användning 
av koderna UDEC, roxol och PFC2D (SSM Technical note 2013:37; SSM Technical note 
2014:59; SSM Technical note 2015:XX om jordskalvpåverkan på sprickor). Det finns 
dock vissa möjligheter att idag kunna modellera sprickor som har ytråhet och vågig 
geometri vilket kan ge mera realistiska och förmodligen mindre konservativa resultat. Det 
bör därför vara möjligt att undersöka särskilda fenomen som beror på ytråhet och vågighet 
hos sprickorna och som kan påverka bedömningen av jordskalvens inverkan. 
 
SSM har låtit bygga och analysera numeriska modeller av deformationszonerna som de 
ser ut i Forsmark med koderna med PFC2D i 2D och med Comsol Multiphysics i 3D som 
lämpar till dynamiska beräkningar (SSM Technical note 2014:58; SSM Technical note 
2014:59). Mindre deterministiska layout-påverkande deformationszoner kortare än tre km 
har också inkluderats i modellerna. Modellerna visar att: 1) deformationszonernas lokala 
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orientering mot bergspänningsfältet påverkar deras känslighet för reaktivering; 
2) deformationszonernas placering i förhållande till varandra påverkar deras beteende; och 
3) effekten på slutförvaret av deformationszonernas placering varierar från zon till zon. 
SSM har därför i sina modeller beskrivit deformationszonerna som vågiga linjer eller ytor. 
I kompletteringen av ansökan gällande termiska jordskalv antyder SKB att modeller med 
mer trovärdiga deformationszonsgeometrier för Forsmark för närvarande är under 
utveckling men vissa begränsningar hos de tidigare 3DEC-modeller kommer dock att 
kvarstå (SKB DokID 1403906). 
 
SSM har låtit utföra egna beräkningar med modeller som innehåller realiseringar av det 
statistiska spricknätverk som SKB har tagit fram (Geo-DFN) för tillämpning av 
FPI/EFPC-kriterierna. I studier av sekundära rörelser har SSM:s externa experter tagit 
hänsyn till linjära sprickor i storleksordning mellan 125 och 1100 m (SSM Technical note 
2013:37; SSM Technical note 2014:59; SSM Technical note 2015:XX om 
jordskalvpåverkan på sprickor, ännu ej publicerad). SSM anser att analysen av stokastiska 
realisationer med Geo-DFN ger en mer mångfacetterad bild av tänkbara skjuvningsförlopp 
i Forsmark med avseende på: 1) interaktion mellan sprickor och kluster; 
2) storleksbetingade effekter på sekundära rörelser; och 3) effekter på sekundära rörelser 
beroende på avståndet från den seismiskt aktiva deformationszonen. Enligt SSM:s 
bedömning ger dessa simuleringar relevanta resultat trots att dessa spricknätverk är 
tvådimensionella och inte tredimensionella som SKB:s. 
 
Man skulle kunna göra antagandet att skjuvhastigheten på sekundära sprickor är lägre än 
skjuvhastigheten på en deformationszon som hyser ett jordskalv men denna uppgift har 
inte kunnat bekräftas inom ramen för SSM:s externa experters uppdrag. SSM:s 
beräkningar visar endast att skjuvhastigheten på deformationszoner i SKB:s och SSM:s 
modeller stämmer bra överens med uppmätta skjuvhastigheter vid stora historiska 
jordskalv. SSM anser att behandlingen är acceptabel för tillståndsansökan men bör 
undersökas vidare i eventuella kommande steg i etableringen av ett slutförvar.  
 
SSM har i detta avsnitt endast kommenterat aspekter av SKB:s jordskalvsmodellering som 
avser bergets och förvarsutrymmenas initiala tillstånd. Ytterligare 
granskningskommentarer kopplat till inverkan av stora jordskalv under förvarets 
långsiktiga utveckling återfinns i avsnitt 4.16, 4.17, 5.17, 5.18 och 6.2 i denna 
rapport(ännu ej publicerade). 
 

3.2.5 Krav på deponeringshål kopplat till hydrogeologiska förhållanden 

3.2.5.1 Underlag från SKB 
SKB avser att utveckla en referensmetod och ett moniterings- och kontrollprogram för 
konstruktion av deponeringshålen som beaktar mätbara vatteninflöden (SKB TR-10-18 
avsnitt 5.3). SKB har också återkopplat säkerhetsanalysens resultat till utvecklingen av 
konstruktionsförutsättningarna i fråga om val av deponeringshål baserat på inflöden under 
konstruktionsfasen och konstaterar att det kan påverka säkerhetsanalysresultaten (SKB 
TR-11-01, avsnitt 15.5.13). 
 
SKB har i ett svar till en kompletteringsbegäran klargjort att konstruktionsförutsättningen 
att mindre än 150 m3 vatten får flöda in till en deponeringsposition under 
återmättnadstiden inte kommer att tillämpas (SKB dokID 1434717). Kriteriet syftade 
ursprungligen till att välja bort deponeringspositioner som kan leda till 
kanalbildningserosion som är så omfattande att buffertens säkerhetsfunktioner avsevärt 
skulle försämras. Alternativa konstruktionsförutsättningar behöver därför beakta 
nödvändigheten att identifiera olämpliga positioner för val av deponeringshål.  
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SKB avser att istället tillämpa ett kriterium som innebär att deponeringspositioner som 
uppvisar ett inflöde på mer än 0,1 l/min ska förkastas (SKB dokID 1434717). 
Förmodligen kommer det även vara nödvändigt att tillämpa en säkerhetsfaktor på kriteriet 
för att tillgodose eventuella förändringar i flödesmönstret under uppförandefasen (SKB 
dokID 1434717). Med inflödeskriteriet 0,1 l/min kan det dock inte uteslutas att 
kanalbildningserosion förekommer i ett antal deponeringspositioner. Enligt SKB:s 
beräkningar som är baserade på inflödesdata (SKR R-13-21) handlar det dock om ett fåtal 
positioner som uppvisar buffertförlust på 100 kg eller mer och ungefär 40 positioner som 
kan ge en buffertförlust på 35 kg. 
 
En annan konstruktionsförutsättning som berör deponeringshålens hydrogeologiska 
förhållanden är att sprickor som skär deponeringshålen ska ha tillräckligt låg konnekterad 
transmissivitet (SKB TR-09-22). SKB anger i nuläget inget specifikt värde och att vidare 
undersökningar behöver genomföras. SKB konstaterar att en reviderad 
konstruktionsförutsättning samt inverkan av EFPC-kriteriet behöver beaktas när 
förvarsutformningen uppdateras och undersökningsprogrammet utvecklas vidare (SKB 
TR-11-01, avsnitt 15.5.13). 
 
SKB formulerar ytterligare en konstruktionsförutsättning som kopplar till skadezonen i 
deponeringshålet och innebär att den sammanhängande faktiska transmissiviteten 
integrerad utefter deponeringshålets hela vägglängd och beräknad som ett medelvärde runt 
hålet ska vara mindre än 10-10 m2/s (SKB TR 09-22). SKB bedömer att spjälkning i 
deponeringshålen kan leda till att kriteriet inte uppfylls men att detta inte har någon stor 
inverkan på långsiktig strålsäkerhet. Detta beror på att kapselbrott främst är förknippade 
med deponeringshål som uppnått advektiva förhållanden för vilka spjälkningseffekterna är 
av underordnad betydelse (SKB TR-11-01, avsnitt 15.5.13). 
 
SKB anger att det finns möjlighet att optimera förvarsutformningen genom att utveckla 
acceptanskriterierna så att deponeringshål som kan förväntas ge relativt höga flöden under 
den mättade fasen kan väljas bort (SKB TR-11-01, avsnitt 14.3). SKB har därför 
genomfört beräkningar för att undersöka korrelationen mellan inflöden till deponeringshål 
och Darcyhastigheterna under mättade förhållanden (SKB R-09-22, SKB R-13-21). 

3.2.5.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer i likhet med SKB att kriteriet kopplat till ett ackumulerat flöde av 150 m3 
vatten under återmättnadsfasen av praktiska skäl inte är lämpligt som en 
konstruktionsförutsättning. SSM ser därför positivt på att SKB har föreslagit att istället 
utgå ifrån kriteriet att inte mer än 0,1 l/min får flöda in i ett deponeringshål under 
konstruktionsfasen samt att SKB har för avsikt att arbeta vidare med att ta fram ytterligare 
kriterier. SKB bedömer att tillämpning av kriteriet med 0,1 l/min inflöde kan leda till att 
vissa positioner kan utsättas för kanalbildningserosion. SSM har därför i sin granskning 
beaktat denna omständighet. 
 
SSM bedömer att de konceptuella osäkerheterna i spricknätverkets geometri (avsnitt 3.1.5) 
kan förväntas ha en betydande påverkan på antalet deponeringspositioner som skärs av 
sprickor samt fördelningen av inflöden till dessa deponeringspositioner. Konsekvenserna 
kopplat till användningen av kriteriet 0,1 l/min kommer därför också att innefattas av 
dessa osäkerheter. SSM bedömer dock i likhet med SKB (SKB dokID 1434717) att det är 
osannolikt att de relativt få deponeringspositioner med buffertförlust på över 100 kg skulle 
påverka säkerhetsanalysens resultat på ett betydande sätt. Endast en kombination av olika 
ogynnsamma betingelser ger ofördelaktiga deponeringspositioner ur detta avseende. 
Inflödet ska vara lägre än kriteriet 0,1 l/min men högre än 10-5 l/min, återmättnadstiden 
behöver vara begränsad och en viss andel av det totala inflödet till hela 
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deponeringstunneln behöver flöda in till det aktuella deponeringshålet ifråga. Dessa 
specifika omständigheter stämmer sannolikt inte heller överens med de förhållanden som 
ger betydande bufferterosion och relativt stor kopparkorrosion. SSM instämmer därför 
med SKB:s bedömning att scenariot med initiala advektiva förhållanden i alla 
deponeringshål visar på att en förlust av 100 kg genom kanalbildningserosion inte bör 
vara avgörande för slutförvarets långsiktiga strålskydd och säkerhet (SKB dokID 
1434717). Sammantaget bedömer SSM därför att konstruktionsförutsättningen att inte mer 
än 0,1 l/min får flöda in i ett deponeringshål under konstruktionsfasen är godtagbar. SSM 
noterar att SKB vid uppförandet av anläggningen kommer att få inflödesdata och bättre 
förutsättningar att parametrisera hydro-DFN-modellerna. SSM anser att det är av stor vikt 
att SKB vidareutvecklar robusta praktiska metoder som effektivt kan tillämpas för att 
avgöra om valda acceptanskriterier för deponeringshål uppfylls. SSM anser att SKB även 
bör vidareutveckla kriterier och mätmetoder kopplade till transmissiviteten i 
deponeringshålens väggar och transmissiviteten hos skärande konnekterade sprickor. 
 
SSM anser att SKB:s analys av möjligheten att välja bort deponeringspositioner som kan 
riskera bufferterosion under mättade förhållanden är lovvärd som ett led i att optimera 
slutförvarets utformning (SKB TR-11-01 avsnitt 14.3). SKB:s analys har baserats på de 
båda hydrogeologiska koderna DarcyTools (SKB R-09-19) och Connectflow (SKB R-13-
21). Båda modellerna pekar på att deponeringspositioner med höga inflöden under 
uppförandefasen även ger höga Darcyhastigheter under mättade förhållanden. Dessa 
resultat antyder att SKB bör sovra deponeringspositioner för att undvika bufferterosion 
under mättade förhållanden. SSM bedömer dock att beräkningar avseende korrelation 
mellan inflöden till ett öppet respektive ett återmättat förvar bör tas med viss försiktighet 
med tanke på de komplexa randvillkoren under förvarets uppförande- och driftsfas. SSM 
notererar dessutom att bufferterosion direkt kopplar till vattenhastigheten i sprickan som 
skär deponeringshålet. Vattenhastigheten beräknas ur Darcyflödet och sprickaperturen 
(SKB dokID 1396325). Kopparkorrosionshastigheten är däremot proportionell till 
Darcyflödet förutsatt att advektiva förhållanden har uppnåtts (SKB TR-10-66, avsnitt 
4.3.2). 
 

3.2.6 Bergskadezon runt deponeringstunnlarna  

3.2.6.1 Underlag från SKB 
Bergskadezonen runt deponeringstunnlarna (“Excavation Damaged Zone”, EDZ) 
definieras i en vidare mening som den del av berget närmast bergutrymmet som vid 
berguttag drabbas av irreversibel deformation där skjuvning av befintliga sprickor såväl 
som utbredning och utveckling av nya sprickor har ägt rum (SKB TR-11-01, bilaga B). 
Betydelsen av detta fenomen är att den skadade zonen kan utgöra en väg för 
radionuklidtransport i berget. I konstruktionsförutsättningarna anges att den störda zonen 
runt deponeringstunnlarna ska vara begränsad och inte ska ge upphov till en konnekterad 
effektiv transmissivitet över en signifikant del av tunneln som medelvärdesbildad över 
tunnelgolvet är högre än  
10-8 m2/s (SKB TR-11-01, avsnitt 5.2.1; SKB TR-09-22). SKB anser sig ha tillräckliga 
belägg för att transmissiviteten i en eventuell EDZ som uppkommer vid berguttaget inte är 
sammanhängande och håller sig under det högsta tillåtna värdet enligt 
konstruktionsförutsättningen. SKB uttrycker ändå att det finns ett fortsatt behov av att 
utveckla teknik för att begränsa förekomsten av EDZ samt utveckla metoder för att 
karaktärisera bergväggarna och bestämma dess hydrauliska egenskaper (SKB TR-11-01, 
avsnitt 15.5.16).  
Det finns tre delområden av betydelse för bedömningen av bergskadezonen: 

x skonsamma metoder för bergsprängning 
x verifiering av bergskadezon 
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x bergmekanisk analys av deponeringstunnlarna inklusive påverkan av 
tunnelriktning i förhållande till bergspänningar 
 

SKB har under årens lopp samlat in information om bergskadezon från Äspölaboratoriet 
samt andra platser (SKB R-04-73; SKB TR-08-08; Christiansson m.fl., 2009; SKB R-09-
17; SKB R-09-45). Det är bland annat med utgångspunkt från dessa erfarenheter som det 
har varit möjligt att definiera konstruktionsförutsättningarna samt fastställa en målsättning 
för den högsta acceptabla transmissiviteten. SKB:s analytiska och numeriska analyser av 
skadezonen med hänsyn till EDZ samt spjälkning i deponeringstunnlarna verkar bekräfta 
att transmissivitetsvärdet på 10–8 m2/s i deponeringstunneln är ett rimligt antagande (SKB 
TR-10-23; Christiansson m.fl., 2009).  
 
Betydelsen av bergskadezonen är att den påverkar förutsättningarna för grundvattenflöde 
och radionuklidtransport i slutförvaret. SKB har beaktat inverkan av transmissivitet hos en 
bergskadezon som en del av hydrogeologisk modellering av Forsmarksplatsen (SKB R-
09-20) samt som en del av radionuklidtransportberäkningar (SKB TR-10-50). 
Hydrogeologiska beräkningar visar på måttliga skillnader i resultaten för fall utan EDZ i 
jämförelse med fall med EDZ enligt specifikationen. Även två fall med EDZ med avsevärt 
högre transmissivitet (10–7 m2/s och 10–6 m2/s) har inkluderats som ger en större påverkan 
på flödessituationen runt tunnlarna. Radionuklidtransportberäkningar visar att transport 
genom den konnekterade transmissiviteten i deponeringstunnelsulans skadezon i vissa fall 
kan ha betydelse för beräknad dos (benämnd Q2 i SKB TR-10-50, avsnitt 6.3.4). Med 
EDZ med en transmissivitet enligt konstruktionsförutsättningen ger transportvägen Q2 
dock endast ett litet bidrag till den totala radionuklidtransporten för kapselfallet med ett 
växande pinnhål, men vid förhöjda transmissivitetsvärden kan bidraget från Q2 bli den 
dominerande transportvägen. Det bör noteras att även om SKB tror att det går att undvika 
en sammanhängande störd zon i berget så förutsätts i beräkningar basfallet EDZ med en 
transmissivitet enligt konstruktionsförutsättningarna. 
 
SKB har sammanfattat resultaten från mätningar av transmissiviteten och permeabiliteten 
hos bergskadezonen från relevanta referensfall i kristallint berg i Sverige och utomlands 
fram till och med 2008 (SKB TR-08-08). SKB:s referensmetod för bergschaktning 
försiktig sprängning jämförs med mekanisk schaktning, fullsektionsborrmaskin (TBM) 
och schaktborrmaskin (SBM). Resultaten antyder att mekaniskt berguttag vid måttliga in-
situ-spänningar påverkar bergmassan marginellt med avseende på skador på bergmatrisen, 
nysprickbildning respektive rörelser i befintliga sprickor (Bäckblom och Martin, 1999; 
SKB TR-97-30; Marschall m.fl., 1999; Autio m.fl., 2005). SKB:s referensmetod skonsam 
sprängning leder dock till större påverkan på bergmatrisen, viss nysprickbildning samt 
rörelser i befintliga sprickor pga. skador orsakade av spränggaser och vattentryckbildning 
under detonationen. Den oregelbundna tunnelkonturen som fås vid sprängning ger 
dessutom ojämna lokala spänningskoncentrationer där lokal sprickbildning kan 
förekomma. Den hydrauliska konduktiviteten i skadezonen runtom en tunnel kan bli två 
till fyra storleksordningar större än den ostörda bergmassan och dess djup beror på 
tvärsnittarean för tunnelsektionen (Gray, 1993; Marschall m.fl. 1999). 
 
SKB redovisar explicit risken för spjälkning vid initialtillståndet för deponeringstunnlarna 
(SKB R-05-71). Säkerhetsfaktorn för en deponeringstunnel orienterad 45q gentemot 
riktningen för den största ”mest sannolika” huvudspänningen ligger på ca 1,25 vid ca 
500 m djup. 

3.2.6.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB gjort grundliga studier kring förekomst och minimering av 
bergskadezon vilka är av acceptabel omfattning för detta prövningssteg. SSM anser dock 
att SKB i sin konstruktionsförutsättning inte bör utesluta förekomsten av en 



 Sida 60 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

sammanhängande bergskadezon för de planerade deponeringstunnlarna i Forsmark i 
avvaktan på mera definitiv information. Förekomst av en sammanhängande EDZ stöds av 
Chandler m.fl. (2002) som också konstaterar att för att EDZ ska bli den dominerande 
hydrauliska transportvägen måste dess transmissivitet vara ca 10 gånger större än den hos 
återfyllnaden och ca 1000 gånger större än den hos den orörda bergmassan. Det finns för 
närvarande resultat som visar att bergskadezonen kan begränsas med lämpliga metoder för 
berguttag, men inget tillförlitligt belägg för att en bergskadezon helt kan undvikas. Med 
tillgängliga mätmetoder verkar det inte kunna verifieras att en kontinuerlig bergskadezon 
helt kan undvikas. 
 
SSM bedömer att kravet på skonsam sprängning är viktigt att bibehålla för att så långt det 
är rimligt möjligt minimera förekomsten av sprängskadezonen i deponeringstunnlarna. 
Uppsättningar av platsspecifika sprängparametrar bör tas fram så att optimeringen mellan 
begränsade bergskador och logistik kan uppvisas. Optimeringen bör genomföras i för 
slutförvaret representativa demonstrationstunnlar på ett djup om ca 470 m i Forsmark före 
en eventuell provdriftsfas. SKB bör använda ett flertal direkta och indirekta mätmetoder 
för att karakterisera bergskadezonen i demonstrationstunnlarna. Dessa resultat kan sedan 
extrapoleras till resten av slutförvaret utan att lika omfattande mätningar behöver 
genomföras. Platsanpassade samband till indirekta mätvärden bör tas fram som sedan 
tillämpas systematiskt i resten av slutförvaret med smärre revideringar allteftersom mer 
data insamlas. Verifiering av bergtransmissivitet längs med demonstrationstunnlar bör 
även beakta eventuell spjälkning i deponeringstunnelns sula under den termiska fasen av 
slutförvaret. 
 
SSM noterar att referenserna i litteraturen antyder att skonsam sprängning som leder till 
små avvikelser från den planerade tunnelkonturen också ger betydlig mindre 
bergskadezon (Bäckblom och Martin, 1999; SKB TR-97-30; Marschall m.fl., 1999; Autio 
m.fl., 2005). En indikator på skonsamhet skulle till exempel kunna vara andelen synliga 
borrpipor i tunnelväggarna eller tunnelsulan. En jämn tunnelsula förbättrar även 
förutsättningarna för installation av återfyllnaden. Enligt SSM:s bedömning kan stränga 
krav på sprängresultat i termer av precision i tunnelkonturen, särskilt i sulan, samt 
mätning av synliga tecken på skonsam sprängning exempelvis en hög andel synliga 
borrpipor förmodligen kunna betyda en begränsad sprängskadezon. Detta kan 
åstadkommas genom precisionsborrning av salvhålen, sprängning i torra salvhål, 
begränsning av laddningsdensiteten samt användning av en högsta partikelhastighet 
(”Peak Particle Velocity”, Olsson and Ouchterlony, 2003). SSM noterar också att 
uppdelade sprängsektioner med hjässa och sula ger betydlig mindre bergskadezon under 
sulan. 
 
SSM anser att SKB bör beakta påverkan från skrotning i tunnlarna efter sprängning vid 
demonstration av skadezonen i deponeringstunnlarna vid Forsmark. SKB redovisar (t.ex. 
SKB IPR-10-01) att skrotning i tunnlarna kan öka tunnelkonturens ojämnheter vilket kan 
förvärra spänningskoncentrationerna i berget. Temperatur- samt fuktighetsvariationer i 
tunnlar kan också leda till berglossning vilket innebär att skrotning kan behövas även 
under driften av tunnlarna. SSM noterar därför att sprängskadezonen kan utvecklas en 
längre tid efter sprängning som ett resultat av åtgärder som erfordras för att upprätthålla 
driftsäkerheten. 
 
SSM anser att SKB hittills inte har föreslagit något helt ändamålsenligt sätt att verifiera 
konstruktionsförutsättningen kopplat till bergskadezonen i deponeringstunnlar. Inga av 
SKB:s föreslagna metoder för direkt eller indirekt verifiering så som slitssågning, 
mätdammar, markradar, seismisk refraktion, ultraljudsmätning eller elektrisk 
konduktivitetsmätning verkar kunna ge samstämmiga resultat över tunnelpartier så långa 
som 20-30 m när de används var för sig (SSM Technical note 2014:07; Ericsson m.fl., 
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2014). Det finns också frågetecken kring hur systematiskt dessa metoder kan tillämpas i 
deponeringstunnlarna. SSM anser dessutom att kriteriet kopplat till bergskadezonen för 
närvarande har flera begränsningar. Det anger exempelvis inte över vilka objekt 
medelvärdsbildningen ska tillämpas, om det gäller en deponeringstunnel, en 
deponeringspanel eller hela slutförvaret. En annan fråga är hur ofta partier med 
konnekterad transmissivitet får förekomma i en deponeringstunnel, en deponeringspanel 
eller hela slutförvaret. Slutligen behöver SKB ta ställning till hur bergmassan längs med 
en deponeringstunnel med ursprunglig konnekterad transmissivitet högre än 10–8 m2/s 
över partier på 20-30 m ska hanteras under slutförvarets konstruktionsfas. 
SSM har granskat SKB:s analys av skadezonen runt deponeringstunnlar som innefattar 
skador på bergväggarna, sprickbildning i bergmatrisen samt aktivering av befintliga 
sprickor. SKB modellerar bergmassan som ett elastiskt kontinuum för att bedöma 
inducerade tangentiella spänningar och spjälkningspotential i deponeringshål, tunnel samt 
schakt på förvarsdjup (SKB TR-10-23; SKB R-08-116). SKB:s analys av skadezonen runt 
deponeringstunnlarna visar att bergskadezonens utbredning påverkas primärt av valet av 
berguttagsmetod men även spjälkning är av stor betydelse för den axiella transmissiviteten 
längs med deponeringstunnlarna (SKB TR-08-08). SSM noterar dock att SKB varken har 
bestämt spänningskoncentrationerna som uppstår i berget under schaktningen, eller dess 
inverkan på EDZ. 
 
SSM har studerat om eventuella konfigurationer av EDZ i närområdet för ett slutförvar 
vid Forsmark inte har inkluderats i SKB:s modellering. SSM:s externa experter har 
genomfört oberoende beräkningar för att bedöma effekten på EDZ av hållfastheten hos det 
intakta berget och bergmassan, av olika belastningsfall samt olika riktningar för 
deponeringstunnlarna i förhållande till riktningen för den ursprungliga maximala 
horisontella huvudspänningen (SSM Technical note 2013:35). SSM:s beräkningar 
överensstämmer i stort med SKB:s med avseende på EDZ. Modelleringsresultaten antyder 
att en kontinuerlig EDZ inte förekommer om den maximala riktningsskillnaden mellan 
den ursprungliga maximala horisontella spänningen och deponeringstunnlarna är 
begränsad till mindre än 22,5°. En maximal riktningsskillnad på 45° kan emellertid vara 
tillräckligt stor för att orsaka en kontinuerlig EDZ i närområdet mellan 
deponeringspositionerna. 
 
Andra studier som SSM:s externa experter har genomfört innefattar analyser av 
stabiliteten hos sprickorna i spricknätverket som omger deponeringstunnlarna (SSM 
Technical note 2013:37; SSM Technical note om jordskalvpåverkan på sprickor, rapport 
under tryck). Dessa visar att huvudspänningarna runt deponeringstunneln når måttliga 
värden på ca 60 MPa i hjässan och att sprickornas skjuvrörelser är begränsade till några 
100 Pm. Sprickbildning samt sprickpropagering förväntas därför inte ske som ett resultat 
av spänningskoncentrationer vid konstruktion av en deponeringstunnelsektion. Detta 
gäller dock endast för mindre riktningsskillnader mellan den ursprungliga maximala 
horisontella spänningen och deponeringstunnelriktningen.  
 
SSM noterar att det är av stor betydelse att deponeringstunnlarnas riktning väljs i 
förhållande till orienteringen för den största ursprungliga horisontella spänningen. 
Betydelsen av detta är förutom påverkan på spjälkningsrisken i deponeringshålen (avsnitt 
3.5.7) att en avvikelse mellan tunnel- och bergspänningsfältets riktning på högst 30q 
förebygger spjälkning i hjässan och i sulan av deponeringstunneln. Även om 
deponeringstunnlarna initialt påverkas marginellt vid en riktningsskillnad på mindre än 
30q behöver en maximal vinkelskillnad uppskattas som kan uppstå om spänningsfältet 
förändras under den termiska och glaciala fasen av slutförvaret (SSM Technical note 
2013:35; SSM Technical note 2014:10). Vinkelbegränsningen kan också motiveras av 
rumsliga variationer och osäkerheter i bergspänningsmodellen. SSM anser att så länge 
vinkelbegränsningen uppfylls bör inte heller dragspänningar förekomma runt om 
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deponeringstunneln vilka kan bidra till bildningen av en bergskadezon. Detta är också 
SKB:s slutsats (SKB TR-10-23, avsnitt 9.3.2). Om man förutsätter SKB:s ”osannolik 
maximal” bergspänningsmodell med höga bergspänningar kan emellertid 
spänningskoncentrationer i närheten av deponeringshålen leda till lokal spjälkning i 
deponeringstunnelns sula och tak (SKB R-08-116). Observationer i tunnlar antyder att den 
hydrauliska konduktiviteten vid spjälkning ökar betydligt även jämfört med en omfattande 
sprängskadezon. SKB redovisar värden för hydraulisk konduktivitet upp till 
storleksordningen 10–6 m/s för processzonen vid spjälkning i schakt (SKB TR-08-08).  
 
Gällande EDZ anser SSM sammanfattningsvist att irreversibla deformationer samt 
spjälkning av bergmatrisen kan förekomma lokalt eller kontinuerligt längs med sulan samt 
väggarna av deponeringstunneln. Därför anser SSM att SKB i 
konstruktionsförutsättningen inte bör utesluta en sammanhängande bergskadezon för de 
planerade deponeringstunnlarna i Forsmark. 
 
SSM har även granskat påverkan av värmeutvecklingen från redan deponerade kapslar på 
det initiala bergspänningstillståndet innan nya deponeringstunnlar ska byggas i 
slutförvaret. Detta redovisas i avsnitt 4.4 i denna rapport(ännu ej publicerad) om 
bergteknisk utveckling under de första 1000 åren efter förslutning av slutförvaret. SKB 
föreslår att denna påverkan kan begränsas genom en administrativ översyn av ordningen i 
vilken deponeringstunnlarna byggs och kapslarna deponeras. 
 

3.2.7 Spjälkning runt deponeringshål 

3.2.7.1 Underlag från SKB 
Enligt SKB:s redovisning har eventuell spjälkning runt deponeringshålen en betydelse för 
den långsiktiga strålsäkerheten så till vida att den kan påverka deponeringshålens volym 
samt transmissiviteten i bergväggarna vilken i sin tur påverkar grundvattenflöden och 
radionuklidtransport. Deponeringshålets volym behöver vara väl känd för att det ska gå att 
säkerställa att buffertdensiteten för en fullt mättad och homogeniserad buffert inte 
understiger 1 950 kg/m3 (SKB TR-11-01, avsnitt 5.5.3). Konstruktionsförutsättningen som 
anger att ”innan kapslarna placeras ut måste den faktiska konnekterade transmissiviteten, 
integrerad utefter deponeringshålsväggens hela längd och beräknad som medelvärde runt 
hålet, vara mindre än 10–10 m2/s” (SKB TR-11-01, avsnitt 5.2.1) kan eventuellt inte 
uppfyllas för fall med omfattande spjälkning. 
 
Spjälkning är ett brottfenomen i berget som förekommer när tangentiella spänningar som 
byggs upp i bergväggen parallellt med bergytan når ungefär hälften av den enaxliga 
tryckhållfastheten i berget (UCS, ”Uniaxial Compressive Strength”). Den tangentiella 
spänningen vid vilken spjälkningen förekommer benämns spjälkningshållfasthet (CIS, 
”Crack Initiation Stress”). Metoder för bestämning av spjälkningshållfasthet CIS 
innefattar enaxliga trycktester, akustiska emissioner samt in-situ försök, varav SKB främst 
använt sig av enaxliga laboratorietester enligt metoden framtagen av Martin m.fl. (2001) 
(SKB R-07-31; SKB R-08-66). Testerna visar att CIS varierar både mellan olika bergarter 
och inom en och samma bergart, beroende på bl.a. bergdomän och sprickdomän. För den 
mest förekommande bergarten granit till granodiorit i RFM029 och FFM01 (SKB:s 
bergartskod 101057) är variationsspannet för CIS mellan 60 och 187 MPa, med en 
symmetrisk fördelning omkring medelvärdet på 116 MPa (SKB R-07-31, Figur 3-3). 
Laboratorietesterna på prover från Forsmark visar att medelvärdet för 
spjälkningshållfastheten ligger på ungefär 51 % till 55 % av UCS beroende på bergart, 
bergdomän och sprickdomän. SKB har antagit en in-situ spjälkningshållfasthet mellan 52 
% och 62 % av UCS för de dominerande bergarterna i Forsmark (SKB TR-11-01; SKB 
TR-10-52). För den största bergdomänen RFM029 använder SKB ett värde på 53 % av det 
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genomsnittliga UCS värdet för sina deterministiska analyser av spjälkning (SKB TR-08-
115; SKB R-08-116).  
 
SKB har även empiriskt studerat mekanismen bakom spjälkning i ett fältförsök benämnt 
”Äspö Pillar Stability Experiment” (APSE, Andersson, 2007) på Äspölaboratoriet. 
Spjälkningshållfastheten CIS visade sig under in-situ förhållanden vara 56 % till 62 % av 
UCS. Detta kan jämföras med laboratorietester vilka indikerat lägre värden; enaxliga 
tester 42 - 48 % av UCS; akustisk emission 56 % av UCS; och uppskattning enligt Stacey 
(1981) 19 % av UCS. Även Posiva observerar i sitt POSE (”Posiva Olkiluoto Spalling 
Experiment”) att spänningen vid deponeringshålsväggen klart överstiger den förväntade 
nivån för spjälkningshållfastheten utan att någon spjälkning kan observeras (Siren, 2011; 
Siren, 2012). De observerade spänningarna ligger mellan 65 och 100 MPa i jämförelse 
med förväntad spjälkningshållfasthet på ca 67 MPa. Indirekta mätningar verkar därför i 
regel underskatta spjälkningshållfastheten.  
 
SKB har genomfört tredimensionella kontinuum-elastiska analyser för att studera hur 
omfattningen av spjälkning i deponeringshålen påverkas av bergspänningsmodellen samt 
av den relativa orienteringen mellan största horisontella spänningen och 
deponeringstunnelns riktning (SKB R-08-116). För SKB:s ”mest sannolika” 
bergspänningsmodell (SKB R-07-26) börjar spänningskoncentrationer vid toppen av 
deponeringshålen bli tydliga för skillnader i orientering på cirka 30q. SKB bedömer att 
den tangentiella spänningen vid deponeringshålets vägg inte kommer att överstiga det 
genomsnittliga CIS värdet på 116 MPa så länge skillnaden i orienteringen mellan den 
största horisontella spänningen och deponeringstunnlarnas riktning är mindre än 30q. SKB 
förväntar sig samtidigt att spänningsfördelningen längs med borrhålslängden är ganska 
homogen. För SKB:s ”osannolika maximala” bergspänningsmodell (SKB R-07-26) får 
däremot ingen betydande orienteringsskillnad finnas innan spännings-koncentrationerna i 
berget överstiger CIS med spjälkning som resultat. SKB kommer fram till en 
säkerhetsfaktor (FOS, ”Factor Of Safety”) på ca 1,26 för bergdomän RFM029 vid 
jämförelse med det genomsnittliga CIS värdet med den tangentiellt största spänningen i 
deponeringshålsväggen (beräknad med Kirsch-ekvationer). Det finns därför nästan ingen 
marginal gentemot det värde på 1,25 som SKB har valt som undre acceptabel gräns. På 
grund av de små marginalerna avser SKB att hantera spjälkningsrisken med en 
probabilistisk analys för en större del av slutförvaret (SKB R-08-115, avsnitt 4.3). 
 
SKB har utvecklat en probabilistisk metod för att uppskatta sannolikheten för spjälkning, 
givet förenklade variationer i CIS mellan olika prov, frekvensfördelningar för CIS och för 
de största och minsta horisontella in-situ spänningarna (SKB R-05-71; Martin och 
Christiansson, 2009). Med denna metod kan sannolikhetsfördelningen för säkerhetsfaktorn 
FOS samt spjälkningsdjupet beräknas. Bortfallet av deponeringshål i slutförvaret kan 
uppskattas då ett visst spjälkningsdjup används som tröskel vid vilken deponeringshålet 
får överges. SKB anger att denna tröskel ligger på ett spjälkningsdjup på 50 mm. Beräknat 
på bergspänningsmodellerna ”osannolik maximal” och ”mest sannolik” samt 
tunnelorienteringar på 0 respektive 30q i förhållande till den största horisontella 
spänningen uppskattar SKB att mellan 100 och 200 av 6000 deponeringshål måste överges 
pga. för stor spjälkning någonstans i bergväggarna (SKB TR-10-18, Figur 4-3). 
 
SKB (SKB TR-11-01, avsnitt 10.2.2) uppger att spjälkning av deponeringshålsväggen 
innan kapseldeponering inte har någon påverkan på slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet 
eftersom alla bergflisor och skärvor kommer att tas bort genom skrotning och stora 
avvikelser i deponeringshålsväggen kommer att fyllas med buffertmaterial innan 
installation och deponering av kapseln. Enligt SKB ska ett deponeringshål väljas bort om 
skador på sidoberget inte kan repareras (SKB TR-11-01, avsnitt 10.2.2) och 
konstruktionsförutsättningarna i berglinjerapporten inte kan uppfyllas (SKB TR-10-18). 
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3.2.7.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB för detta prövningssteg har genomfört en godtagbar analys av 
spjälkningsrisken för deponeringshål med omfattande mätningar och storskaliga in-situ 
försök. Enligt SSM:s bedömning är också SKB:s bergmekaniska modellering för att 
utröna hur spjälkningsrisken påverkas under olika omständigheter acceptabel. SSM anser 
dock att inför en eventuell fortsättning av SKB:s program med ansökan om uppförande 
och provdrift kommer ytterligare insatser behövas inom följande områden: 

x fullskaliga försök vid Forsmark 
x insamling av platsspecifik data 
x verifiering av konnekterad transmissivitet i deponeringshålsvägg 
x uppdaterad probabilistisk spjälkningsmodell 

 
SSM bedömer att platsspecifika in-situ experiment behöver genomföras vid Forsmark 
innan eventuell provdrift och att SKB därför bör inkludera spjälkningsförsök i 
demonstrationsförsök. Försök i en demonstrationstunnel bör styrka sambandet mellan den 
faktiska spjälkningshållfastheten på plats och den observerade förekomsten av spjälkning 
så att resultaten kan tillämpas med hög tilltro i andra delar av kärnbränsleförvaret. Även 
sambanden mellan spjälkningsdjupet och spänningsnivån i förhållande till 
spjälkningshållfastheten bör utredas under en demonstrationsfas. Sambandet mellan 
spjälkningshållfasthet och UCS som idag bestämts under laboratorieförsök bör relateras 
till den observerade förekomsten av spjälkning i full deponeringshålsskala med syfte att 
skapa tilltro till laboratorieresultaten.  
 
SSM anser att SKB bör etablera ett program med laboratoriemätningar för insamling av 
platsspecifika materialparametrar. För de probabilistiska analyserna behöver en detaljerad 
statistisk fördelning av spjälkningshållfastheten tillämpas. SSM anser att platsspecifika 
data bör insamlas för att bekräfta att den preliminära bilden från platsundersökningarna 
fortfarande gäller (SSM Technical note 2014:10). INSITE observerade att foliationen i 
bergarten som utsätts för spjälkning kan leda till anisotropiska effekter på hållfastheten 
(INSITE M-09-09). SSM anser att SKB i fortsatta arbete bör belysa huruvida dessa 
effekter är försumbara i förhållande till andra osäkerheter i spjälkningsanalysen. 
SSM bedömer att SKB behöver ta fram en mätmetod för att verifiera att den faktiska 
konnekterade transmissiviteten i deponeringshålsväggen på grund av t.ex. spjälkning, 
bergskadezon och naturliga sprickor är mindre än 10–10 m2/s i syfte att verifiera kravet i 
konstruktionsförutsättningarna (SSM Technical note 2014:23). Detta arbete bör först 
redovisas inför ansökan om uppförande av slutförvaret och därefter full ut implementeras 
genom demonstrationsförsök vid en ansökan om provdrift. Hänsyn bör även tas till 
spänningstillskotten pga. den termiska fasen i slutförvarets utveckling (avsnitt 4.4.2 ännu 
ej publicerad). SSM:s externa experter förutser även förekomst av nybildade dragsprickor 
i deponeringshålsväggarna, vilka också kan bidra till en högre konnekterad transmissivitet 
i berget (SSM Technical note 2014:10). 
 
SSM bedömer att SKB innan en eventuell provdrift av slutförvaret bör förbättra sin 
probabilistiska metod för att uppskatta sannolikheten för spjälkning genom att inkludera 
spänningstillskotten pga. deponeringstunnelns orientering, rumsvariabiliteten samt 
osäkerheten för riktningen hos den största horisontella spänningen. Jämförelsen mellan de 
tangentiella spänningarna i bergväggarna och spjälkningshållfastheten, som ger 
indikationer avseende risken för spjälkning, ger olika resultat beroende på den antagna 
bergspänningsmagnituden. Bergspänningsmagnituden i kombination med 
deponeringstunnelns orientering kan vara mer eller mindre gynnsamma för utvecklingen 
av spjälkning. SKB:s probabilistiska metod för att uppskatta sannolikheten för spjälkning 
tar inte hänsyn till tillskottet av tangentiella spänningar i deponeringshålsväggen som 
beror på rumsvariabiliteten hos orienteringen för den största horisontella spänningen, 
vilket motsvarar ett antagande att bergspänningsriktningen är känd med säkerhet. I denna 
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rapport granskas SKB:s bergspänningsmodell och där framgår att så inte är fallet för 
Forsmark (avsnitt 3.4.2). SKB uppskattar en osäkerhet på huvudspänningsriktningen vid 
Forsmark på r15q samtidigt som bergspänningsmätningar vid Äspö visar att den här typen 
av osäkerhet är svår att minska (SKB Fud-program 2013). 
 
Omfattningen av spjälkning i slutförvaret hänger ihop med kontroll av spjälkningsdjupet, 
kontroll av deponeringshålsvolymen samt kontroll av den faktiska konnekterade 
transmissiviteten i deponeringshålsväggen. SSM bedömer att SKB:s uppskattning av 
antalet deponeringspositioner som väljs bort på grund av spjälkning kan vara 
underskattad. SKB kan komma att behöva genomföra analyser som redovisar den 
sammanlagda effekten av bortfall av deponeringspositioner på grund av krav på begränsad 
spjälkning samt bortfall av andra orsaker. I den befintliga spjälkningsanalysen nämns inte 
betydelsen av underordnade bergarter (SKB R-08-115), vilka utgör ytterligare en 
osäkerhet kring omfattningen av spjälkning i slutförvaret. Innan ett eventuellt uppförande 
av slutförvaret behöver SKB inkomma med uppdaterade och mera detaljerade 
uppskattningar av antalet bortvalda deponeringspositioner som beror på variabiliteten 
samt osäkerheten för riktningen hos den största horisontella spänningen, på förekomsten 
av underordnade bergarter samt variabiliteten hos spjälkningshållfastheten. 
 

3.2.8 Grundvattenkemi under förvarets konstruktion och drift samt 
påverkan av tillförda konstruktionsmaterial  
Detta avsnitt behandlar grundvattenkemifrågor kopplade till kemisk utveckling under 
byggnation och drift av ett slutförvar samt inverkan av tillförda konstruktionsmaterial.  

3.2.8.1 Underlag från SKB 
Uttag av tillträdesvägar till förvarsdjup och konstruktion av tunnlar för transport och 
deponering ger upphov till förändringar avseende den kemiska sammansättningen av 
närliggande grundvatten i jämförelse med det opåverkade berget. SKB redovisar 
översiktligt detta ämnesområde i SR-Site (SKB TR-11-01, avsnitt 10.2.5). Förändringarna 
avser främst tillförsel av syre som påverkar redoxbetingelser samt förändringar av 
grundvattenflödet som påverkar grundvattnets salthalt. Vid uppförand och drift av 
slutförvarsanläggningen behöver instabil bergmassa förstärkas och sprickor med stort 
vatteninflöde injekteras. Tillförsel av konstruktionsmaterial som cement och betong 
kommer att påverka grundvattnets pH. Dessutom går det inte att helt undvika att vissa 
främmande material, dvs. restmaterial från berguttag, fordonsolja och rester från underhåll 
blir kvarlämnade i olika delar av slutförvaret efter förslutning. 
I samband med att dränerade tunnlar färdigställs kommer ett inflöde från omgivande 
grundvatten påbörjas som gradvis kan förändra grundvattnets salthalt. Både nedträngning 
av ytliga grundvatten och uppåtriktat flöde av djupa mycket salta grundvatten är möjliga. 
Hur omfattande inflödet blir påverkas bland annat av förvarets layout och hur effektivt 
tunnlarna kan tätas. SKB har genomfört en omfattande analys av 
grundvattenflödessituationen i samband med konstruktion och drift av ett slutförvar (SKB 
R-09-19). SKB:s modelleringsresultat visar att en förändring av grundvattenkemiska 
förhållanden under förvarets driftfas är en viss utspädning av grundvattnets salthalt i vissa 
av förvarets deponeringsområden på grund av nedträngningen av ytliga vatten.  
Förekomst av syre har stor betydelse för grundvattnets redoxförhållanden under driftfasen. 
SKB baserar sin analys av syrets inverkan kring att en viss volym blir instängd i en 
försluten deponeringstunnel och därefter kan påverka förvarets långsiktiga strålskydd och 
säkerhet genom ett bidrag till korrosion av kopparkapslarna. En del av syret kommer dock 
att förbrukas på annat sätt via mikrobiella processer involverande organiskt material 
och/eller mineralreaktioner i återfyllnadsmaterial, buffert eller berg. Försök vid det så 
kallade prototypförvaret vid Äspö bekräftar att syreförbrukning äger rum i en försluten 
tunnel (SKB IPR-08-01). 
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Efter att syret har förbrukas kan mikrobiella processer involverande organiskt material 
fortsätta under syrefria förhållanden. Denna fas i förvarets utveckling avser främst tiden 
då hela slutförvaret blivit förslutet, men reducerande förhållanden kan beroende på lokala 
kemiska betingelser uppstå i förslutna deponeringstunnlar även under förvarets driftfas. 
Organiskt material kan tillföras vid driften av slutförvaret men den övervägande delen 
anses härröra från buffert och återfyllnadsmaterial. SKB argumentar dock för att organsikt 
material i buffert och återfyllnad är högmolekylärt och därför otillgängligt som kolkälla 
för mikrobiell sulfatreduktion.  
 
SKB påpekar att vätgas som frigörs vid korrosion av komponenter i slutförvaret 
tillverkade av järn och stål som bergbultar också kan bidra till sulfidbildning. Sulfider kan 
också bildas från mikrobiell aktivitet med annat organiskt material som tillförs slutförvaret 
under driftfasen (SKB TR-10-19). Sulfider finns också i varierande omfattning i 
mineralform som ursprunglig komponent i bentonitmaterial. SKB bedömer att samtliga 
dessa andra källor till sulfider är väsentligt mindre betydelsefulla än sulfider som möjligen 
kan bildas vid förbrukning av organiskt material i buffert och återfyllnad.  
Den vanligaste formen av instabilitet av underjordsutrymmen av slutförvaret är endera 
strukturellt betingade blocknedfall och/eller spänningsinducerad spjälkning. Stabilitet av 
underjordsutrymmen av slutförvaret uppnås bl.a. genom att tillämpa traditionell 
bergförstärkning. Förstärkningsmängden bedöms vara låg som en följd av bergmassans 
förväntade mycket goda kvalitet. Mängder av olika material avsedda för förstärkning av 
bergmassan i olika delar av slutförvaret redovisas i tabell 6-6 i SKB R-08-116 samt i 
tabell 4-1 i SKB TR-10-18. SKB förväntar sig att tillförda cementmaterial som 
sprutbetong, injektering och cementkomponenter i slutförvaret påverkar pH-betingelserna 
i grundvattnet. För att undvika skadliga effekter av porvatten som diffunderar ut från 
cementmatrisen kommer cementsammansättniQJDU�PHG�S+������L�SRUYDWWQHW�DWW�DQYlQGDV�
i injekteringsmedel, sprutbetong och betong i närheten av deponeringstunnlar (SKB TR-
11-01, del II, sid. 316; SKB TR-10-18, avsnitt 5.2 och 5.3). Förhöjda pH värden kan 
orsaka snabbare degradering av bentonitmaterial samt kommer i viss mån att förändra 
förutsättningarna för retardation av radionuklider. 
 
Den högsta frekvensen av öppna/vattenförande sprickor kommer att påträffas i samband 
med berguttag av förvarets tillfarter från påslagen ned till cirka 150 m djup. Bergmassan 
på förvarsnivå förväntas vara relativt sprickfattig med få vattenförande sprickor med låg 
sprickdensitet (0,005/m). Grundvatteninflödet på förvarsdjup förväntas vara relativt litet. 
Sprickor i förvarstunnlar kommer att behöva tätas med injekteringsmedel för att begränsa 
grundvatteninflöde särskilt i samband med deformationszoner. Resultat från 
injekteringsanalyserna indikerar att konventionella injekteringstekniker i allmänhet 
kommer att vara tillräckliga för att möta inflödeskriterierna. Däremot kan tillämpning av 
annan injekteringsteknik behöva användas lokalt på förvarsnivån och då främst i sprickor 
med liten sprickvidd. Mängder av olika material avsedda som injekteringsmedel i olika 
delar av slutförvaret redovisas i tabell 7-4 i SKB R-08-116 samt i tabell 4-2 i SKB TR-10-
18. 

I deponeringshålen förväntas inga främmande material bli kvarlämnade även om 
spårmängder inte kan uteslutas. SKB:s bedömning är att dessa är obetydliga och inte 
nödvändiga att verifiera med beräkningar. De största mängderna av främmande material är 
enligt SKB stål och rost från vajernät, förstärkningsbultar, förankringsbultar för 
upphängning av ventilation, rör, kablar, rester från betongkonstruktioner och asfalt, 
tändkapslar och nitratsalter från sprängämnen (SKB P-09-07, tabeller 4-1 och 4-2; SKB 
TR-10-18, tabell 4-3). Vidare omfattas även däckslitage, avgaser från dieselmotorer, 
avfettnings- och tvättmedel, hydraul- och smörjoljor, dieselolja, batterisyra, metallspån 
och hårdmetall, spån från träbearbetning, korrosionsprodukter, övrigt organiskt avfall samt 
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ventilationsluft (SKB R-09-07, kapitel 4). Mängderna av främmande material i 
slutförvarsanläggningen uppskattas baserat på tidigare erfarenheter av tunnelbyggen. 
 
Behovet av konstruktionsmaterial, dvs. förstärkningar och injektering, uppskattas av SKB 
utifrån de förhållanden beskrivna i den platsbeskrivande modellen för Forsmark, särskilt 
baserat på bergspänningsnivån och frekvens av vattenförande sprickor i förvarsområdet 
(SKB R-08-116, kapitel 6 och 7).  

3.2.8.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s uppskattningar av konstruktions- och främmande material som 
kommer att bli kvar i slutförvarsanläggningen efter förslutning är trovärdiga. 
Uppskattningarna har baserats på den platsbeskrivande modellen samt på tidigare 
erfarenheter från byggnation av tunnlar och underjordsutrymmen. 
 
SSM anser att de konstruktionsmaterial och främmande material som har betydelse för 
slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet är järnbaserat metalliskt material, cement samt 
organiskt material i deponeringstunnlar och deponeringshål. Vätgas kan utvecklas vid 
korrosion av metaller. Sulfatreducerande bakterier kan använda vätgasen och organiska 
ämnen för att reducera sulfat till sulfider. Det framgår av SKB:s redovisning att 
sammanlagt cirka 350 ton metalliskt material kommer att lämnas kvar i slutförvaret efter 
förslutning i form av bergförstärkning (SKB TR-10-18, tabell 4-1 och 4-3). Mängderna av 
kvarlämnade metaller beaktar SSM i analysen av kapselkorrosion på liknande sätt som 
kvarvarande syre i deponeringstunnlarna (SKB TR-10-66, avsnitt 5.2.2). De organiska 
materialen som lämnas kvar i slutförvaret behöver också beaktas i analysen av 
kapselkorrosion.  
 
En förväntad påverkan på den ostörda grundvattenkemiska situationen orsakas av tillförsel 
av cement i form av tätning av tunnlar och komponenter i slutförvaret som betongpluggar 
i ändan av deponeringshålstunnlar. Denna förändring yttrar sig främst som en lokal ökning 
av grundvattnets pH. SSM kommenterar i andra avsnitt inverkan av denna förändring 
avseende påverkan på bentonitlerans stabilitet samt påverkan på radionuklidtransport. 
SSM anser att SKB:s planerade användning av cement av låg pH-typ är en lämplig metod 
att begränsa inverkan på omgivande grundvatten. SSM kan i övrigt konstatera att 
användning av optimala mängder av cement är en avvägning mellan att begränsa påverkan 
av grundvattnets pH och begränsa annan påverkan på den grundvattenkemiska situationen 
genom att åstadkomma tätning och begränsa inflödet av grundvatten i dränerade tunnlar i 
förvaret. 
 
SSM anser att SKB:s redovisning kring utspädningsförlopp i samband med förvarets 
eventuella driftfas är rimlig. SKB:s modellering antyder visserligen att betydande 
utspädningsförlopp kan ske i delar av förvarsområdet på grund av snabba transportvägar i 
berget (SSM2011-2426-194). Enligt SKB:s svar på SSM:s kompletteringsbegäran visar 
dock modelleringen att utspädningen under förvarets drifttid kan ge utspädning från ca 8 
g/L till 3 g/L, men eftersom kemisk erosion förutsätter en mer omfattande utspädning ned 
till ca 0,3 g/L förväntas processen inte inträffa. SKB argumenterar vidare att kemisk 
erosion enbart skulle kunna inträffa i deponeringshål med hög vattenomsättning eftersom 
vattnet annars kommer tas upp av bentonitleran snarare än orsaka erosion. För platser i 
berget med stor vattenomsättning gäller dock att tomrum i deponeringstunnlar och 
deponeringshål blir vattenfyllda snabbt och leran i bufferten relativt snabbt blir återmättad, 
vilket innebär kort tillgänglig tid för betydelsefull kemisk erosion av bufferten. SSM 
bedömer därför liksom SKB att risk för förlust av buffertmaterial är inledningsvis snarare 
kopplad till kanalbildningserosion som är mindre beroende av grundvattenkemiska 
förändringar i jämförelse med kemisk erosion. SSM anser dock att grundvattnets 
salthaltsutveckling bör följas upp under en eventuell kommande konstruktions- och 
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driftfas som en del av ett kontrollprogram inriktat mot förståelse och analys av långsiktigt 
strålskydd och säkerhet. 
 
SSM noterar att SKB som en del av kompletteringsförfarandet har föreslagit en ny metod 
för att begränsa mängden syre i deponeringstunnlarna genom att begränsa inläckage av 
syre genom deponeringshålspluggen från öppna transporttunnlar. SSM har också tagit upp 
frågan om syre kan läcka in genom sprickor i berget (SSM2011-2426-194). Dessa 
tänkbara transportvägar skulle kunna möjliggöra mera omfattande korrosionsangrepp på 
kopparkapslar i förhållande till SKB:s ursprungliga redovisning i SR-Site. Enligt SKB:s 
svar (SKB dokument ID 1437441) kan en betydande mängd syre endast läcka igenom 
pluggen om syre kan transporteras via diffusion i en gasfas. SKB har därför som en följd 
av SSM:s kompletteringsbegäran infört kravet att deponeringshålspluggen behöver vara 
gastät vilket innebär att ingen gasfas finns tillgänglig i den tätande sektionen av pluggen. 
Enligt SKB:s metod för att åstadkomma gastäthet krävs artificiell tillförsel av vatten till 
filterdelen så att den blir helt vattenmättad redan på ett tidigt stadium. SSM noterar att 
kraven på pluggens gastäthet innebär behov av arbetsmomentet att fortlöpande kontrollera 
vattennivån i filterdelen under hela förvarets driftstid och öppethållande för att säkerställa 
pluggens säkerhetsfunktion. Behovet försvinner dock vid slutlig förslutning av förvaret 
när även transporttunnlarna har vattenfyllts. SSM kommenterar dessa frågor närmare i 
kapitel 4 (ännu ej publicerat). 
 
SSM konstaterar att SKB:s utredningar har visat att mikrobiell sulfatreduktion blir 
stimulerad av aktiviteter i samband med borrhålsuttag (SKB TR-10-39). SSM bedömer 
därför att det finns skäl att misstänka att sulfidhalterna skulle kunna bli högre under 
förvarets driftstid i jämförelse med ostörda förhållanden i berget. SKB har i ett svar på en 
begäran om komplettering analyserat hur stor ökning av sulfidhalterna som skulle kunna 
förekomma och vilka konsekvenser detta skulle kunna medföra i termer av 
korrosionsangrepp på kopparkapslarna (SKB dokument ID 1437441). SSM kommenterar 
dessa frågor närmare i kapitel 4 (ännu ej publicerat). 
 
SSM anser att det finns ett behov av att kontrollera och minimera kväveföreningar i 
grundvatten eftersom dessa kan bidra till spänningskorrosion av koppar. Kväveföreningar 
väntas härröra från sprängningsarbeten i tunnlarna. 
 
SSM anser att det behövs ett program för karakterisering och monitering av förändringar 
hos grundvattenkemiska parametrar under en eventuell uppförande- och driftsfas. SKB 
bör också vidta åtgärder för att undvika och begränsa omfattande påverkan på den 
grundvattenkemiska situationen i anslutning till förvaret under uppförande- och 
driftperioderna. Detta innefattar en så effektiv tätning av tunnlar som bedöms vara 
nödvändigt, liksom begränsning av oönskade material och god kontroll av allt tillfört 
material. 
 

3.2.9 Platsanpassning av slutförvaret 

3.2.9.1 Underlag från SKB 
Avgörande för SKB:s val av Forsmark som plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle 
är Forsmarksplatsens fördelaktiga geologiska förutsättningar huvudsakligen gällande 
bergets värmeledningsförmåga och mängden vattenförande sprickor på förvarsdjup. 
Utifrån den platsbeskrivande modellen SDM (”Site Descriptive Model”, SKB TR-08-05) 
gör SKB bedömningen att berggrunden vid Forsmark har egenskaper som är gynnsamma i 
perspektiv från säkerhetsanalysen SR-Site och tidigare säkerhetsanalyser. SKB har 
utvecklat slutförvarslayouten D2 baserat på nuvarande kunskap om bergförhållanden på 
djupet. 
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SKB framhåller att ytterligare kunskap om den valda bergvolymen kommer att inhämtas 
under de inledande faserna av uppförande då konstruktion av tillfartsvägar till förvaret ger 
direkt tillgång till djupare bergvolymer. Vissa aspekter av slutförvarets utformning kan 
inte avgöras nu utan måste anpassas till de faktiska förhållanden som råder. Denna 
gradvisa platsanpassning kommer påverka förvarets utformning avseende placering, 
storlek och djup för deponeringsområden. Andra mer detaljerade aspekter som involverar 
gradvis platsanpassning är till exempel placering av deponeringstunnlar i ett 
deponeringsområde med avseende på sprickzoner och placering av deponeringshål med 
avseende på karterade sprickor och vatteninflöde. 
 
SKB:s produktionsrapport för bergutrymmen (SKB TR-10-18) beskriver metoden som ska 
användas vid uppförande av berganläggningen medan SER-rapporten (”Site Engineering 
Rapport”, SKB R-08-83) redogör för den logiska grunden för identifiering av lämpliga 
bergvolymer samt djupintervall för slutförvaret. SER-rapporten är baserad på 
projekteringsstrategin som beskrivs i SKB:s slutförvarslayout D2 (SKB R-07-33). Mer 
detaljerade konstruktionsförutsättningar för den långsiktiga strålsäkerheten utvecklades i 
samband med säkerhetsanalysen SR-Can (SKB TR-09-22). Dessa 
konstruktionsförutsättningar har använts som en grund vid framtagning av 
säkerhetsanalysen SR-Site. Den övergripande strategin för att använda 
konstruktionsförutsättningarna beskrivs i Produktionsrapporten för KBS-3-förvaret (SKB 
TR-10-12, avsnitt 2). Här ingår uttryckligen ”platsanpassning” som en komponent i 
uppförandet av bergutrymmen. Berglinjerapporten (SKB TR-10-18, Tabell 2-1) definierar 
funktioner, egenskaper och konstruktionsförutsättningar för bergutrymmen. 
 
SKB avser att driftsätta en dimensionering- samt projekteringsprocess med hjälp av 
Eurokod 7 och observationsmetoden (SS-EN 1997-1:2005). Observationsmetoden bygger 
på flera beslutsteg baserade på platsbeskrivande modeller som ständigt uppdateras när mer 
information blir tillgänglig. Observationsmetoden för projektering och uppförande kräver 
identifiering av de förväntade variationerna i bergmassans mekaniska beteende, 
identifiering av geotekniska och hydrogeologiska förhållanden som bör undvikas (så som 
bergutfall eller stora grundvatteninflöden) samt framtagning och tillämpning av 
motsvarande kontrollparametrar och kontrollprogram. 
 
SKB redovisar i SER-rapporten en logisk grund för valet att uppföra slutförvaret i ett 
djupintervall mellan 450-500 m (SKB R-08-83). I detta djupintervall bedöms stora 
bergvolymer uppfylla konstruktionsförutsättningarna för deponeringshål och 
deponeringstunnlar med hänsyn till faktorer som sprickbildning och spjälkning, bergets 
hydrogeologiska och hydrogeokemiska egenskaper, bergtemperatur, tillgängligt utrymme, 
kostnader samt miljöpåverkan i form av bergmassor som behövs schaktas ut. Utöver dessa 
faktorer ska valet av förvarsdjup även beakta faktorer kopplade till förvarets långsiktiga 
utveckling, så som potentiell frysning av buffert och återfyllnad, glacial erosion samt även 
risken för oavsiktliga mänskliga intrång (SKB TR 09-22, avsnitt 3.4.5). Baserat på 
analyser i SR-Can (SKB TR-06-09) fastställer SKB att konstruktionsförutsättningarna 
uppnås på ett förvarsdjup på minst 400 m. Magnituderna för de initiala bergspänningarna 
samt frekvensen av flacka vattenförande sprickor är berggrundsförhållanden som har stor 
betydelse för SKB:s beslut att placera KBS-3-förvaret på ett referensförvarsdjup på 457 m 
(taket för den högst belägna deponeringstunneln) och ett maximalt djup på 470 m (botten 
av den djupaste dräneringspumpgropen).  
 
Beträffande placeringen av deponeringsområdena bestäms dessa i första hand av de kända 
deformationszonernas position i bergvolymen vid det valda deponeringsdjupet. 
Osäkerheterna i deformationszonernas position på förvarsdjup är förknippade med 
upplösningen för de framtagna metoderna för deformationszonernas positionsbestämning 
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samt observationernas täthet. SKB modellerar deformationszonerna genom att uppge den 
volym som innehåller en omvandlad och krossad kärna samt en övergångszon till det 
opåverkade berget utanför deformationszonen.  
 
Deponeringsområden i slutförvarslayout D2 definieras som de bergvolymer som ligger på 
ett större avstånd än ”respektavståndet” på 100 m från den yttre gränsen för 
deformationszoner med karterad längd större än tre kilometer (SKB TR-08-11). SKB har 
fastställt ”respektavståndet” empiriskt baserat på resultat från förenklade numeriska 
modelleringar av jordskalv där skjuvrörelser på sekundära sprickor som kan påverka de 
deponerade kapslarna beräknas. Inom respektavståndet kan skjuvrörelser större än 50 mm 
förekomma på relativt små sprickor, som är talrika, vilket leder till att områden undviks 
vid deponering. De genomförda modelleringarna har följande förenklingar: 1) plana och 
rektangulära deformationszoner, 2) plana och cirkulära sekundera sprickor (”target 
fracture”) och 3) spricknätverk med regelbundna sprickor av samma diameter och 
standardiserade orienteringar. Genom denna typ av modelleringar har SKB beräknat 
rörelser på sekundära sprickor med diameter på 300 m och centrum placerad vid 200, 400 
och 600 m från deformationszonens yttre gräns. Genom en extrapolering från dessa 
resultat argumenterar SKB för att t.ex. en spricka med diameter på 125 m som ligger med 
centrum på 100 m avstånd från en flack deformationszon med längd större än 
fem kilometer inte kan hysa en rörelse större än 50 mm (avsnitt 4.16, 5.17, 6.2 ännu ej 
publicerade). SKB har beräknat skjuvrörelser för jordskalv med momentmagnituder 
mellan ca 5,5 till ca 7,5. 
 
Tillförlitligheten för detektering av deformationszoner med reflektionsseismik och pilothål 
rapporteras vara hög för mer än 60 % av deformationszonerna som identifierats i den 
platsbeskrivande modellen (SKB R-07-45, s. 158). SKB bedömer därför att 
detaljkarakterisering relevant för tillämpningen av ”respektavstånd”, dvs. för 
deformationszoner längre än tre kilometer, kan utföras med användning av kända och 
tillgängliga undersökningstekniker tillämpade i transporttunnlarna och eventuellt i redan 
schaktade deponeringstunnlar (SKB R-11-14, sid. 72). 
 
SKB:s val av deponeringstunnlarnas orientering beror på kunskapen om orienteringen för 
de lokala huvudspänningarna i deponeringsområdet eller i den delen där spänningarna kan 
antas vara homogena. SKB har tagit fram en bergspänningsmodell där orienteringen för 
den maximala horisontella spänningen, som också är huvudspänningen, ligger på 145q 
mot sydost med en uppskattad osäkerhet, inkluderande den lokala variationen, på r15q 
(SKB TR-08-05). 
 
SKB har, med hänsyn taget till ”respektavstånd” från deformationszoner och för ett c-c-
avstånd mellan deponeringshålen på 6 m och 6,8 m i bergdomänen RFM029 respektive 
RFM045, dimensionerat ett slutförvar med plats för 7818 kapslar enligt layout D2 (SKB 
R-08-116, avsnitt 4.5). När FPI/EFPC-kriteriet (SKB TR-10-21) tillämpas för att undvika 
sprickor som kan hysa en skjuvrörelse större än 50 mm i samband med jordskalv kommer 
SKB fram till att mellan 70 % och 90 % av den totala deponeringstunnelns längd är 
disponibel. Bortfallet orsakas av stora sprickor som observeras i tunneln och/eller i 
deponeringshålen. Variationsintervallet för nyttjandegraden för deponeringstunnlarna 
beror på osäkerheter i beskrivningen av spricknätverket som SKB använder med tre DFN-
modeller som antas omfamna variabiliteten samt osäkerheten vid slutförvarsdjupet (r0-fix, 
TCM och OSM+TFM för sprickdomänen FFM01 respektive FFM06). 
 
SKB uppskattar att nyttjandegraden maximalt kommer att kunna hamna på totalt runt 
77 % och därmed ska slutförvaret kunna inrymma alla 6000 kapslar (SKB R-08-116, 
avsnitt 4.5). En alternativ layout har även tagits fram som kan hysa 8571 kapslar men 
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denna gör visst intrång under området från det intilliggande Forsmarks Kraftgrupp AB:s 
kärnkraftverk (FKA). 
 
SSM har efterfrågat ytterligare information från SKB angående valet av förvarsdjup vid 
Forsmark samt hur detta kommer att anpassas till de faktiska bergförhållandena på djupet 
(SSM2011-2426-83). SSM har även begärt kompletterande information till SKB inom 
området ”Kritiska faktorer för val av deponeringspositioner” (SSM2012-2426-84) och 
erhållit svar (SKB DokID 1372560, SSM2013-2426-112). Den begärda informationen 
avsåg kvantifiering av hur olika faktorer påverkar nyttjandegraden för 
deponeringstunnlarna. Dessa faktorer kan medföra att det kan finnas tunnelpartier där inga 
deponeringshål får placeras. 

3.2.9.2 SSM:s bedömning 
SSM:s granskning i detta avsnitt omfattar storskaliga faktorer som är förknippade med 
utformning och platsanpassning av slutförvaret för att uppnå det önskade initialtillståndet 
så som: 

x val av deponeringsdjup 
x placering av tillfartstunnlar samt schakt 
x placering av centralområdet 
x placering av deponeringsområden 
x orientering av deponeringstunnlarna 
x kapacitet för slutförvaret 

 
SSM redovisar småskaliga faktorer kopplat till förvarsutformningen så som inverkan av 
faktorer som styr val av deponeringshål på annan plats i denna rapport (avsnitt 3.5.4 och 
3.5.5). 
 
Beträffande val av förvardjup instämmer SSM med SKB:s resonemang kring valet av 
faktorer som inverkar på val av förvarsdjup så som: 1) de tekniska barriärernas långsiktiga 
beständighet och isolering av avfallet från människor och miljö, 2) uppfyllelse av 
konstruktionsförutsättningar för berget genom anpassning till lokala bergegenskaper, 3) 
tillräckligt djup för att undvika permafrostförhållanden i slutförvaret och 4) minimera risk 
för oavsiktliga mänskliga intrång i slutförvaret (SSMFS 2008:37, AR till 4, 8 och 9 §§) (se 
komplettering SKB DokID1372575 i SSM2011-2426-130).  
 
SSM anser att ett flertal av faktorerna pekar på att ett ökat djup är fördelaktigt ur 
perspektivet långsiktig strålskydd och säkerhet men att det slutliga valet behöver baseras 
på en kompromiss mellan faktorer som styr förvaret mot större respektive mindre djup. 
SSM anser att ytterligare tillgång till mer omfattande platsinformation under en eventuell 
konstruktionsfas kommer att ge bättre förutsättningar för att optimera förvarsdjupet. 
Förutom påverkan på slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet behöver också andra faktorer 
beaktas så som miljöpåverkan i samband med utschaktning av bergmassor, länshållning av 
tunnlar i förvaret, driftsäkerhet och de totala kostnaderna.  

SKB anför som svar på SSM:s begäran om komplettering avseende optimering av 
slutförvarsdjup att det valda djupet har åstadkommits genom att beakta en balans mellan 
faktorer så som den geotermiska gradienten, bergspänningsregimen, bergtekniska 
egenskaper, grundvattenflöden och geokemi. SKB hävdar att om förvarsdjupet skulle 
utökas med ytterligare 100 m innebär detta inte några dramatiska skillnader med avseende 
på beräknade grundvattenflöden och transportmotstånd för radionuklider (SKB TR-11-01, 
avsnitt 14.3.4 och 15.3.5). Enligt SKB skulle även en ökning av förvarsdjupet med flera 
hundra meter förmodligen leda till en risk som är jämförbar med den beräknade för det 
valda djupet på ca 500 m. Ett ökat förvarsdjup innebär därför enligt SKB endast ett 
marginellt bidrag till det långsiktiga strålskyddet och säkerheten efter förslutning. SKB 
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framhåller även att förvaret på grund av de höga bergspänningarna vid Forsmark inte kan 
byggas på större djup än 500 m. SSM anser dock att bergspänningarna ännu inte är 
tillräcklig väl kända för att kunna slutligt optimera förvarsdjupet och att SKB:s bedömning 
möjligen har baserats på alltför pessimistiska antaganden i avseendet bergspänningar 
(avsnitt 3.5.2.2). 
 
SSM anser att SKB:s befintliga argumentation beträffande val av förvarsdjup är 
ändamålsenligt i granskning av tillståndsansökan. Genomförandet av en mera ingående 
optimering försvåras av att vissa faktorer så som bergspänningsregimen för närvarande är 
osäker. SSM anser dock att SKB till stöd för ett slutligt val av förvarsdjup behöver 
genomföra någon form av kvantitativ optimeringsanalys med beaktande av faktorer så 
som: 1) inverkan av syresatt och/eller utspätt grundvatten, 2) grundvattenflödet, 3) 
transportvägarnas längd och transportmotståndet, 4) lokala bergegenskaper och deras 
osäkerheter, 5) inverkan av maximal permafrostdjup inklusive dess osäkerhet, 6) termisk 
dimensionering av slutförvaret, 7) risker kopplade till den operativa säkerheten, 8) risker 
för oavsiktliga mänskliga intrång, samt 9) kostnader. 
 
Beträffande SKB:s metod för adaptivt projekteringsarbete instämmer SSM med SKB om 
att den föreslagna observationsmetoden enligt Eurokod 7 (SS-EN1997-1:2005) är lämplig 
för att anpassa slutförvarsutformningen till de varierande och delvis osäkra termiska-
hydrologiska-mekaniska-kemiska förhållanden under ett eventuellt uppförande av 
slutförvarsanläggnigen. SSM noterar också att observationsmetoden med dess 
kontrollprogram adresserar endast risker kopplade till projekteringen och uppförande av 
slutförvaranläggningen. I SKB:s fall behöver dock det kontrollprogram som är kopplat till 
observationsmetoden kompletteras med, utöver de mätningar kopplande till uppförandet 
av slutförsvarsanläggningen, även med andra mätningar och observationer som fastställer 
förhållandena för initialtillståndet hos tekniska barriärer med hänsyn till 
konstruktionsförutsättningar kopplade till långsiktig strålsäkerhet, och säkerhetsfunktioner 
för andra slutförvarskomponenter efter deras installation och fram till förslutning. 
 
SSM bedömer att de svårigheter som kan kopplas till uppförande av ramp och schakt i 
målområdet ur ett bergtekniskt perspektiv kan betraktas som hanterbara. Bergarbeten 
under en eventuell uppförandefas behöver genomföras på ett sådant sätt så att 
vatteninflödet begränsas till konstruktionsförutsättningarnas krav samt att tillräckligt 
tidsutrymme ges för insamlingen av geofysisk, geokemisk och geomekanisk information 
(SKB R-07-33). SKB kommer att behöva reservera de bästa bergvolymerna till 
deponeringsområdena. Detta innebär att för sämre bergvolymer som ligger utanför 
deponeringsområdena kan vanligt förekommande problem vid underjordsarbeten i berg 
inträffa i större utsträckning, så som passage av sprickzoner, vattenförande zoner samt 
blockstabilitet. Viss risk för stabilitetsproblem kopplade till höga bergspänningar kan 
heller inte uteslutas särskilt med tanke på att ramperna kommer att schaktas i alla 
riktningar gentemot de ostörda bergspänningarna samt att spänningskoncentrationer kan 
förekomma i närheten av deformationszonerna. Utformning samt placering av ramper och 
schakt behöver inte uppfylla särskilda krav i syfte att skydda anläggningen mot mänskligt 
intrång. Däremot ska dessa utrymmen förberedas så att förslutningen av slutförvaret 
uppfyller kraven för den långsiktiga strålsäkerheten. 
 
Beträffande val av placering för centralområdet planerar SKB enligt layout D2 att placera 
det innanför ramperna (SKB R-07-33, Bilaga 1). SSM anser att SKB bör tillämpa ett visst 
säkerhetsavstånd mellan centralområdet och deponeringsområdena för att undvika eller 
minimera hydrauliska, kemiska och mekaniska störningar. Avståndet bör tillgodose 
behovet av att de geologiska samt tekniska barriärerna inte påverkas av länshållning, 
ventilation, transporter liksom andra aktiviteter i centralområdet, i ramperna respektive i 
schakten.  
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Beträffande val av områden för placering av deponeringsområden har SSM låtit 
genomföra egna beräkningar avseende sekundära sprickors rörelser och kommit fram till 
att varken ett ”respektavstånd” på 100 m från en seismisk aktiv deformationszon eller en 
sprickdiameter mindre än 125 m helt utesluter sekundära rörelser större än 50 mm (SSM 
Technical note 2014:59; SSM Technical note Geomecon/sprickor). SSM:s beräkningar 
indikerar dock att SKB:s antagande om ett ”respektavstånd” på 100 m är tillämpbart i ett 
genomsnittligt perspektiv och att sannolikheten för att ”kritiska sprickradier” ska hysa 
sekundära rörelser större än 50 mm utanför respektavståndet är liten. Upp till ca 3 % av 
sprickorna i slutförvarsvolymen uppskattas ha sekundär skjuvrörelse större än 50 mm 
oavsett radie och placering för ett jordskalv med magnitud på ca 5 (avsnitt 5.17.2). I 
förhållande till andra osäkerheter i jordskalvsberäkningarna så som mekaniska 
egenskaper, jordskalvmagnituder, bergspänningar, islaster, grundvattentryck samt 
spricknätverksegenskaper, är denna osäkerhet kring respektavståndets tillämbarhet 
acceptabel. Det bör också påpekas att avsikten är att tillämpa respektavstånden i 
kombination med FPI/EFPC-kriteriet som undviker långa sprickor. SSM bedömer därför 
att principen med ”respektavstånd” från deformationszonerna längre än tre kilometer kan 
accepteras. 
 
SSM anser att huvuddelen av de lågmagnetiska anomalierna på markytan representerar 
deformationszoner. När SKB grävde diken längs med vissa lågmagnetiska lineament som 
är tydliga på markytan i Forsmark konstaterades att i fyra av fem undersökta fall 
sammanföll de magnetiska lineamenten med brantstående deformationszoner, men i ett av 
fem fall motsvarade lineamentet svärmar och vallar med äldre graniter och pegmatiter och 
inte en deformationszon (SKB TR-08-05, avsnitt 11.3.2). Osäkerheten beträffande 
brantstående deformationszoner gäller främst deras orientering på djupet. Resultatet från 
en övning som SKB genomförde med data från borrhål KFM08D pekar just på 
osäkerheten med att bestämma strykning och stupning för deformationszonerna när lite 
information från markytan är tillgänglig (SKB R-08-64, Tabell 4-7) (se även SSM 
Technical note 2012:54). 
Tre kilometer motsvarar ungefär det största avståndet till de stora regionala 
deformationszonerna Singö, Eckarfjärden och Forsmark i närheten av kärnbränsleförvaret. 
SSM anser därför att även om de flesta terminationerna för olika deformationszoner med 
storlek mellan en och tre kilometer inte är kända kan en sammanlänkning av flera sub-
parallella zoner inte leda till sammansatta längder mycket större än tre kilometer (INSITE 
M-09-09). Detta stöder enligt SSM:s bedömning SKB:s val att inte tillämpa 
”respektavståndet” på flera zoner än dem utpekade i layout D2.  
 
I den lokala modellvolymen detekterades 12 flacka deformationszoner varav 2 med längd 
större än 3 kilometer, 3 med en längd mellan en och tre kilometer samt fyra 
deformationszoner som inte skär markytan. Flertalet av dessa upptäcktes med hjälp av 
reflektionsseismiska mätningar (SKB R-07-45, Bilaga 15). Vidare ligger DZ 
huvudsakligen i den sydöstra delen av slutförvarsomorådet. Frågan om förekomsten av 
flacka sprickzoner vid förvarsdjup är kritisk för att dessa skulle uppta stora areor inom 
deponeringsområden och resultera i bortval av flertaliga intilliggande 
deponeringspositioner vid tillämning av EFPC-kriteriet. SSM anser därför att det behövs 
en strategi för detektering av sådana strukturer i ett tidigt skede vid ett eventuellt 
uppförande av slutförvaret (SKB R-11-14, avsnitt 4.5.5) (se även SSM Technical note 
2012:54). 
 
SSM:s externa experter föreslår ett utökat ”respektavstånd” från zoner längre än tre 
kilometer (SSM Technical note 2014:07) för att ta höjd för osäkerheterna i den nuvarande 
deformationszonsmodellen för Forsmark (SKB TR-08-05). Osäkerheten i den rumsliga 
placeringen av deformationszonerna baserat på högupplösta mark- samt helikopterburna 
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magnetiska mätningsresultaten är ±20 m (SKB R-07-45, avsnitt 3.9.2). Den kumulativa 
osäkerheten, inte bara för den exakta placeringen av deformationszonerna på djupet, men 
även för variationen av deras tjocklek och interna struktur bör beaktas. SKB konstaterar 
att tillförlitligheten för tjockleken hos de modellerade deformationszonerna beror helt på 
antalet skärningspunkter i borrhålen, antalet borrhål och deras rumsliga fördelning (SKB 
R-08-83, avsnitt 2.2.1). SSM anser därför att ”respektavståndet” bör ökas jämfört med 
100 m om osäkerheterna för placering samt den interna strukturen hos 
deformationszonerna inte kan minskas genom detaljundersökningar som genomförs under 
en eventuell uppförandefas (se även SSM Technical note 2014:07). 
 
Beträffande val av orientering för deponeringstunnlar, förväntar sig SSM att betydande 
skillnader kan förekomma mellan olika mätningar i slutförvarsvolymen. Ett variations- 
samt osäkerhetsintervall för huvudspänningarna på endast r15q kan därför bli 
problematiskt om upprepade mätningar i slutförvarsvolymen skulle visa på skillnader av 
den omfattning som detekterats vid mätningar i Äspölaboratoriet. I SKB:s FUD-program 
2013 (Figur 14-2) jämförde SKB resultaten från genomförda mätningar med OC (”Over 
Coring”) och LVDT- (”Linear Variable Differential Transducer”) metoderna på 450 m 
nivån. Mätningarna med LVDT-metoden skiljer sig med uppemot 30q i orientering och 30 
% i magnitud gentemot tidigare resultat från överborrningsmätningar. Liknande skillnader 
uppmärksammades av SSM:s externa experter som jämförde medelriktningarna för 
huvudspänningar i Forsmark erhållna med OC-metoden samt med hydrauliska metoder 
(SSM Technical note 2014:58).  
 
SSM:s oberoende beräkningar visar att om den tillåtna avvikelsen mellan tunnelriktningen 
och orienteringen för den största horisontella bergspänningen är begränsad till låga 
värden, där r22,5° skulle vara tillräckligt litet, är spänningsframkallade skador i berg 
osannolika (spjälkning samt EDZ, ”Excavation Damage Zone”). Samtidigt visar analysen 
att en avvikelse mellan tunnelorienteringen och största horisontalspänningen på r45° 
skulle vara tillräckligt stor för att resultera i potentiella spänningsinducerade skador i 
berget (se SSM Technical note 2013:35). 
 
SKB:s konstruktionsförutsättning för layout D2 innebär en maximal avvikelse mellan 
tunnelriktningen och orienteringen för den största horisontella bergspänningen på r30q 
(SKB R-08-83, avsnitt 7.5; SKB R-08-116, avsnitt 3.6.2) med motivering att risken för 
spjälkning i deponeringstunneln på så sätt hålls mycket låg vilket också överensstämmer 
med SSM:s oberoende beräkningar. SSM anser dock att utöver osäkerheterna i 
bestämning av riktningen för den största horisontella huvudspänningen, finns även viss 
osäkerhet vid uppmätningen av riktningen för deponeringstunneln, vilken SKB inte har 
kvantifierat. Denna osäkerhet behöver också beaktas när man bestämmer riktningen för 
deponeringstunnlarna. SSM bedömer att en avvikelse mellan tunnelriktningen och 
riktningen för den största horisontella bergspänningen på r30q kan vara alldeles för stor. 
Detta beror på att man samtidigt behöver ta hänsyn till flera faktorer som att osäkerheten i 
medelriktningen för den största horisontella spänningen kan vara uppemot 30q, så som 
mätningarna vid Äspö visar, att riktningarna för olika deponeringstunnlar inte är helt 
frikopplade från varandra (för att garantera att bergpelaren mellan dem ska vara minst 
40 m bred, se SKB R-08-116, avsnitt 3.6.3), samt att bergspänningarna inte heller behöver 
vara homogena över hela deponeringsområdet.  
 
SSM förväntar sig att SKB inför PSAR och ansökan om ett eventuellt uppförande av 
slutförvaret tar fram en kvantitativ analys av hur osäkerhet och variabilitet hos 
bergspänningsriktningen kombinerad med den möjliga variabiliteten och osäkerheten hos 
deponeringstunnelsriktningarna inverkar på risken för bergskador och deras omfattning. 
Denna analys bör även ta hänsyn till kravet på bredden för bergpelarna mellan 
deponeringstunnlarna samt behovet att undvika sprickor tillhörande det branta spricksetet 
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som löper parallellt med den största horisontella bergspänningen. SKB bör även ta fram 
ett tillvägagångsätt för att bestämma från fall till fall om den erhållna geomekaniska 
information är tillräcklig för att bestämma riktningen för deponeringstunnlarna för den 
angivna platsen i slutförvaret. 
 
Magnituder för bergspänningarna påverkar också spjälkning och bergskadezonen för en 
viss skillnad i riktning mellan deponeringstunnlarna och den största horisontella 
bergspänningen. SSM anser dock att SKB valt ett konservativt belastningsfall med relativt 
höga spänningar (SKB R-07-26) för att bedöma bergskador i deponeringstunnlarna 
(avsnitt 3.4.2.2). Enligt SSM:s externa experter har även de högsta bergspänningsnivåerna 
som SKB har antagit i sin modell inte så stor påverkan på spjälkning i 
deponeringstunnlarna när dessa är parallella med riktningen för största horisontella 
spänningen (SSM Technical note 2014:10). SSM:s externa experter har dock påpekat att 
risken för kontinuerlig sprickbildning på grund av dragspänningar i deponeringstunnlarnas 
väggar inte har beaktats i SKB:s konstruktionsförutsättningar. Fenomenet förväntas kunna 
förekomma i samband med den termiska fasen av slutförvaret om SKB:s ”osannolikt 
höga” ostörda bergspänningsmodell förutsätts gälla. Enligt SSM:s bedömning är det trots 
att SKB kan ha överskattat bergspänningarna inkonsekvent av SKB att inte ha tagit 
hänsyn till risk för dragspänningar i deponeringstunnlarna när 
konstruktionsförutsättningarna bestämdes (avsnitt 3.5.5). 
 
Beträffande kapaciteten för slutförvaret har SKB uppskattat att mellan 100 och 200 
genomförda deponeringshål av 6000 måste förkastas före deponering p.g.a. att djupet för 
det spjälkade berget i hålväggarna redan efter borrning överstiger fem centimeter (SKB R-
08-116, avsnitt 8.3.3). SSM bedömer att denna omfattning är rimlig för slutförvarets 
driftsfas, och uppskattningen är även konsekvent med de bedömningar som gjorts av 
SSM:s externa experter avseende förekomst av spjälkning före slutförvarets termiska fas 
efter förslutning (SSM Technical note 2014:10). SSM anser dock att SKB bör definiera 
spjälkningsdjupet som en konstruktionsförutsättning som ska användas som 
acceptanskriterium för borrade deponeringshål. 
 
SSM har genomfört egna beräkningar av nyttjandegraden baserat på SKB:s 
sprickmodeller samt slutförvarslayout D2 (SSM Technical note 2014:44). SSM:s externa 
expert har tillämpat FPI/EFPC-kriteriet på alla tre DFN-modellerna som beskriver 
spricknätverken i Forsmark och har i övrigt följt SKB:s antaganden så långt som möjligt. I 
denna studie beräknas nyttjandegraden bli mellan 85 % och 97 % när enbart kritiska 
sprickor beaktas. En utökat sprickdensitet med 25 % påverkar nyttjandegraden marginellt i 
ett intervall mellan 81 % och 94 % som konsekvens av justering av den rumsliga 
spridningen av sprickdensitet med en Gamma-fördelning (SKB R-07-46). SSM:s 
utredning kommer fram till en nyttjandegrad på ca 77 % för placering av deponeringshål 
då även bortfallet på grund av spjälkning har räknats in. SSM:s beräkningar har emellertid 
inte tagit hänsyn till att vissa deponeringstunnlar ligger i sprickdomän FFM06 i 
bergdomän RFM045 där kapselavstånden är större. Denna förenkling bör leda till att 
nyttjandegraden i slutförvaret minskar med ca 3 %, med beaktande av en antagen 
tunnellängd i FFM06 på ca 20 % av den totala tunnellängden i slutförvaret (samma 
proportion gäller mellan bergvolymen i RFM029 resp. RFM045; R-08-116, Appendix C) 
samt att kapselavståndet ska vara i genomsnitt 13 % större. Ytterligare viss differens 
tillkommer på grund av skillnader mellan DFN-modellerna.  
 
SKB tillstår att ytterligare ett antal faktorer påverkar nyttjandegraden så som dåligt berg, 
vattenförande zoner som kräver för-injektering, sprickvågighet, tjocklek hos sprickzoner, 
spräng- samt mekanisk skadezon i deponeringstunneln och potential för spricktillväxt. 
SKB har inte genomfört någon kvantitativ uppskattning av denna påverkan (SKB DokID 
1372560, SSM2013-2426-112). SSM uppskattar däremot att påverkan kan vara: 
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x Ca 3 % av deponeringstunnellängden kan inte nyttjas för deponering pga. att 
bergkvaliteten, utöver deformationszonerna, är dålig (Q-index cirka ett eller 
mindre, SKB R-05-89). 

x Ca 10 % av deponeringstunnellängden kan inte nyttjas för deponering pga. att 
deponeringshål inte kan placeras på deterministiska deformationszoner med längd 
mellan en och tre kilometer (det finns ett tjugotal sådana med bredd på ca 13 m 
och längd på ca 1100 m på hela slutförvarsytan på ca tre kvadratkilometer), så 
kallade ”layoutbestämmande zoner” (se SKB TR-07-45, Appendix 15 och 16). 

x Ca 3 % av deponeringstunnellängden kan inte nyttjas för deponering pga. att i 
snitt två vattenförande sprickzoner måste injekteras i varje deponeringstunnel 
(SKB TR-10-18) och inga deponeringshål får förekomma inom 10 m från det 
injekterade området. 

Nyttjandegraden för deponeringstunnlarna kan därför sjunka med ytterligare ca 16 %. 
Sannolikt kommer dock omständigheterna ovan inte att sammanfalla, så ett avdrag på 10 
% leder till en nyttjandegrad på ca 67 % för SKB:s mest konservativa fall. I detta fall 
kommer endast ca 5240 deponeringspositioner att få plats i layout D2 och ca 5740 
deponeringspositioner i den alternativa layouten jämfört med de planerade 6000 
positioner. Detta innebär att nyttjandegraden när FPI/EFPC-kriteriet har tillämpats i den 
faktiska anläggningen inte får understiga 87 % för att kunna rymma alla kapslar, vilket 
ligger inom det intervall för nyttjandegraden som SSM:s externa experter har kommit 
fram till. SSM bedömer att SKB:s uppskattning av slutförvarets kapacitet med avseende 
på långa sprickor, bergkvalitet samt deterministiska korta deformationszoner bör vara 
tillräckligt tillförlitlig. 
 
Nyttjandegraden i deponeringstunnlarna påverkas även av förekomsten av bergarter med 
låg termisk värmeledningsförmåga som pegmatit och amfibolit, vilket SKB inte har 
redovisat. Pegmatitisk granit och pegmatit upptar ca 14 % av bergvolymen medan 
amfibolit upptar mellan 4 % och 7 % i de relevanta bergdomänerna i slutförvaret (SKB R-
07-45). SSM bedömer att förekomsten av dessa bergarter i form av mindre ådror eller 
linser har ett begränsat inflytande på nyttjandegraden. Bortfallet av deponeringsplatser på 
grund av bergarter med låg termisk värmeledningsförmåga är dock inte tydliggjord i 
SKB:s redovisning eftersom det saknas konstruktionsförutsättningar för bergets termiska 
egenskaper (avsnitt 3.5.3).  
 
Tillämpningen av EFPC-kriteriet för flacka sprickor under tunnelsulan efter borrning av 
deponeringshål kan medföra att ca 10 % av deponeringshålen inte kan godkännas och 
därför behöver åtgärdas vid försegling av deponeringstunneln. SKB redovisar (SKB TR-
10-16, avsnitt 5.4.4) översiktligt vilka åtgärder som vidtas för icke-godkända 
deponeringshål för att den långsiktiga strålsäkerheten och säkerhetsanalysens resultat inte 
ska påverkas negativt. Dessa anser SSM vara tillräckliga för det aktuella prövningssteget. 
 

3.2.10 Sammanfattande bedömning bergutrymmen och deras närområde 
SSM bedömer att konstruktionsförutsättningarna för bergutrymmen och deras närområde 
är av rimlig omfattning och detaljeringsgrad samt har tagits fram med utgångspunkt från 
insikter från analysen av den långsiktiga strålsäkerheten för slutförvaret i Forsmark. SSM 
anser att SKB inför en eventuell ansökan om uppförande bör uppdatera 
konstruktionsförutsättningarna för bergutrymmen och deras närområde baserat på 
resultaten i säkerhetsanalysen SR-Site och granskningen av denna. Därutöver bedömer 
SSM att SKB bör utveckla de mätmetoder som krävs för att verifiera kravuppfyllelse så att 
de kan tillämpas fullt ut vid en eventuell uppförande- och driftsfas för 
slutförvarsanläggningen.  
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SSM anser att SKB genomfört ett omfattande och i huvudsak väl utfört utvecklingsarbete 
kring tekniker för berguttag i slutförvaret. Eftersom SKB i huvudsak planerar att använda 
sig av etablerade och beprövade metoder för berguttag i deponeringstunnlarna och 
deponeringshål kan SKB:s metoder anses vara genomförbara. SSM bedömer att kravet på 
skonsam sprängning ska behållas för att så långt det är rimligt minimera förekomsten av 
sprängskadezonen i berget runt deponeringstunnlarna. På samma sätt kan vertikal 
fullortsborrning anses vara en lämplig metod för att minimera skadezonen i berget runt 
deponeringshålen.  
 
Av betydelse för den långsiktiga strålsäkerheten är att samtliga tillämpliga 
konstruktionsförutsättningar kan verifieras. SSM anser att det kan vara svårt att verifiera 
krav kopplade till begränsad vattengenomsläpplighet under deponeringstunnels sula och 
även till den konnekterade transmissiviteten integrerad utefter deponeringshålsväggen. 
Kontroll av skadezonen runt bergutrymmen erfordrar tillämpning av en kombination av 
kontroller av sprängning, lokal geologi, utrymmenas geometri samt den resulterande 
sprickbildningen i berget orsakad av berguttag samt bergspänningskoncentrationer. 
Tillämpning, vidareutveckling och verifiering av dessa kontrollmetoder bör göras på 
förvarsdjup i Forsmark inför en eventuell provdrift av slutförvaret. 
 
SSM anser att SKB bör inkludera demonstrationstunnlar på förvarsdjup i layouten för 
slutförvaret. Dessa tunnlar bör användas för utveckling av metoder, etablering av 
empiriska samband samt bestämning av den optimala skalan för framtagning av de 
termiska egenskaperna hos berget i Forsmark. Dessa tunnlar bör även användas för 
experiment och fullskaledemonstrationer kopplade till verifikation av bergskadezon och 
spjälkningsfenomen respektive analys av acceptanskriterier för deponeringshål. 
 
SSM bedömer överlag att SKB har en lämplig strategi för termisk analys och 
dimensionering av ett slutförvar för använt kärnbränsle med acceptabla metoder för 
temperaturberäkningar, bestämning av termiska egenskaper samt termisk dimensionering. 
Beträffande bergmassans termiska egenskaper och modeller för temperaturutveckling 
anser SSM att de resultat som presenteras i ansökan är tillräckliga för 
tillståndsgranskningen. SKB har presenterat godtagbara resultat som visar att den valda 
marginalen på 5°C är lämplig för att uppnå konstruktionsförutsättningen att 
bufferttemperaturen behöver vara mindre än 100°C.  
 
SSM anser att SKB:s metod att minimera att minimera konsekvenser av ett eventuellt 
jordskalv med hjälp av användning av särskilda acceptanskriterier för placering av 
deponeringshål är godtagbar för prövningen av tillståndsansökan. Användning av dessa 
kriterier bör vara praktiskt möjligt och bör vara ett rimligt effektivt angreppssätt för att 
minimera risken för kapselskada. Enligt SSM:s bedömning är dock de nuvarande 
kriterierna vare sig helt tillförlitliga eller optimala för att identifiera kritiska positioner i 
berget, varför det kvarstår ett behov av fortsatt utvecklingsarbete. SSM anser vidare att 
SKB:s metod att med hjälp av bergmekaniska modeller beräkna den kvarstående risken 
efter användning av acceptanskriterier för deponeringshål i några avseenden är allt för 
förenklad och därför behöver vidareutvecklas. SSM anser att SKB bör ta hänsyn till mera 
realistiska spricknätverk av sekundära sprickor för jordskalvssimuleringar samt utveckla 
simuleringsverktyg som på ett mera realistiskt sätt kan representera den komplicerade, 
icke-rätlinjiga deformationszonsmodell som SKB har tagit fram för platsen. 
 
SSM anser att SKB gjort grundliga studier kring förekomst och minimering av 
bergskadezon. SSM anser dock att SKB i konstruktionsförutsättningarna inte bör utesluta 
förekomst av en sammanhängande bergskadezon för de planerade deponeringstunnlarna i 
Forsmark i avvaktan på mera information. Det finns för närvarande resultat som visar att 
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bergskadezonen kan begränsas med lämpliga metoder för bergschaktning, men inget 
tillförlitligt belägg för att en bergskadezon helt kan undvikas.  
 
SSM anser att SKB för tillståndsansökan genomfört en godtagbar analys av 
spjälkningsrisken för deponeringshål med omfattande mätningar och storskaliga in-situ 
försök. Enligt SSM:s bedömning är också SKB:s bergmekaniska modellering för att 
utröna hur spjälkningsrisken påverkas under olika omständigheter acceptabel. SSM anser 
dock att inför en eventuell fortsättning av SKB:s program med ansökan om uppförande 
och provdrift kommer ytterligare insatser behövas så som fullskaliga försök vid Forsmark, 
insamling av platsspecifik data, verifiering av konnekterad transmissivitet i 
deponeringshålsväggar samt en uppdatering av den probabilistiska spjälkningsmodellen. 
Försök i en demonstrationstunnel bör styrka sambandet mellan den faktiska 
spjälkningshållfastheten på plats och den observerade förekomsten av spjälkning så att 
resultaten kan tillämpas med hög tilltro i andra delar av slutförvaret. 
 
SSM konstaterar att det långa öppethållandet av transporttunnlar m.m. under förvarets 
driftfas kan påverka grundvattnets salthalt, innehåll av syre, samt sulfid. Det faktum att 
omättade förhållanden föreligger i delar av förvaret innebär risk för transport av sulfid via 
gasfasen, vilket sker snabbare än via vattenfasen. SSM anser att det behövs ett program 
för karakterisering och monitering av förändringar hos grundvattenkemiska parametrar 
under förvarets eventuella uppförande och drifttid. SKB bör också vidta åtgärder för att 
undvika och begränsa omfattande påverkan på den grundvattenkemiska situationen i 
anslutning till förvaret under uppförande- och driftperioderna. Detta innefattar så effektiv 
tätning som möjligt, liksom begränsning och god kontroll av allt tillfört material. För att 
minimera sulfidkorrosion orsakad av tillförd bentonitlera kan ytterligare acceptanskriterier 
behöva införas, antingen kopplat till svavelinnehåll eller innehåll av organiskt material. 
 
SSM anser att SKB:s befintliga argumentation beträffande val av förvarsdjup är 
ändamålsenligt i detta skede av tillståndsprövningen. Genomförandet av en mera ingående 
optimering försvåras av att vissa faktorer så som bergspänningsregimen för närvarande är 
osäker. SSM anser dock att SKB till stöd för ett slutligt val av förvarsdjup behöver 
genomföra någon form av kvantitativ optimeringsanalys. Beträffande SKB:s metod för 
adaptivt projekteringsarbete instämmer SSM med SKB om att den föreslagna 
observationsmetoden är lämplig för att anpassa slutförvarsutformningen till de 
förhållanden som konstateras under ett eventuellt uppförande av slutförvarsanläggnigen. I 
SKB:s fall behöver kontrollprogrammet kompletteras med mätningar och observationer 
som fastställer förhållandena för initialtillståndet hos tekniska barriärer med hänsyn till 
konstruktionsförutsättningar kopplade till långsiktig strålsäkerhet, och säkerhetsfunktioner 
för andra slutförvarskomponenter efter deras installation och fram till förslutning. SSM 
anser att det behövs en strategi för detektering av flacka sprickzoner i ett tidigt skede vid 
uppförande av slutförvaret. SSM förväntar sig att SKB inför PSAR tar fram en kvantitativ 
analys av hur osäkerhet och variabilitet hos bergspänningsriktningen kombinerad med 
variabilitet och osäkerhet hos deponeringstunnelsriktningarna inverkar på risken för 
bergskador. Beträffande nyttjandegrad bedömer SSM att SKB:s uppskattning av 
slutförvarets kapacitetsinskränkning pga. långa sprickor, låg bergkvalitet samt 
deterministiska korta deformationszoner bör vara tillräckligt tillförlitlig. 
 

3.3 Bränsle 
SKB:s planerade inkapslingsanläggning och slutförvar har utvecklats för att ta om hand 
såväl det befintliga använda kärnbränslet som nu mellanlagras vid Centralt mellanlager för 
använt kärnbränsle (CLAB), som det som tillkommer från fortsatt drift av de nuvarande 
svenska kärnkraftverken. Av stor betydelse för utvärdering av slutförvarets långsiktiga 
strålsäkerhet är kännedom om bränslets innehåll av radioaktiva ämnen, liksom dess 
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egenskaper. En god kännedom om bränslets aktivitet i slutförvaret har betydelse för 
kvantifieringen av radionuklidernas frigörelse och spridning i grundvattnet. Den 
förväntade långsamma frigörelsen av radionuklider från bränslet utgör en form av 
barriärfunktion som har påverkan på slutförvarets långsiktiga strålskydd och säkerhet. 
 
SKB har formulerat tekniska krav på kombinationen av bränsleelement som placeras i en 
kapsel för att undvika negativ påverkan på barriärfunktioner för de tekniska barriärerna 
kapsel och buffert, samt för att tillgodose behov av personstrålskydd under drift av 
anläggningarna. I detta avsnitt granskas bränslets initialtillstånd i kapseln samt tillhörande 
tekniska krav. Följande frågor ingår: 

x tekniska krav på använt kärnbränsle i en kapsel 
x typer och källor av använt kärnbränsle 
x driftparametrar av använt kärnbränsle 
x bränslerester och dess hantering 
x beräkning av aktivitetsinventarium 
x beräkning av resteffekt 
x beräkning av stråldos 
x optimering för inkapslingssimulering 

 
Frågor om kriticitet och andra driftrelaterade frågor granskas i granskningsrapporten för 
Clink-ansökan (Clab och inkapslingsanläggningen) och frågor om kärnämneskontroll 
granskas i kapitel 6 i granskningsrapport Uppförande och drift av anläggning för 
slutförvaring av använt kärnbränsle. 
 
SKB redogör sammanfattningsvis för initialtillståndet för bränsle i avsnitt 5.3 i SKB SR-
Site huvudrapport och mer ingående i Bränslerapport (SKB TR-10-13) med tillhörande 
referenser.  
 
På SSM:s begäran har SKB tagit fram kompletterande information om ett antal frågor 
kopplat till använt kärnbränsle. Följande svar från SKB har inkommit till SSM: 

x Svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående redovisning om 
bränslerester från Studsviksanläggningen (SKB dokID 1396040, 1395837 och 
1395834) 

x Svar på SSM:s begäran om förtydligande information angående redovisning om 
bränslets initialtillstånd med hänsyn till förlängda reaktordrifttider (SKB dokID 
1440538) 
 

3.3.1 Tekniska krav på inkapslat använt kärnbränsle  

3.3.1.1 Underlag från SKB 
SKB har formulerat följande krav för att tillgodose den långsiktiga strålsäkerheten för 
slutförvaret samt behov av personstrålskydd under slutförvarets drift: 

x Den sammanlagda resteffekten från bränsle i en kapsel får inte överstiga 1700 W. 
Detta för att säkerställa att temperaturen i bufferten inte överskrider 100oC, samt 
för att minimera omfördelning av bergspänningar genererad av värmen från det 
använda bränslet. 

x Bränslets egenskaper och geometri i en kapsel ska utformas för att säkerställa att 
den effektiva multiplikationsfaktorn för neutronreaktioner aldrig överstiger 0,95, 
så att kriticitet kan undvikas även om vatten tränger in i kapseln. 

x Dimensioner av bränsleelement, med eventuella förändringar efter utbränning, ska 
kunna rymmas i de specificerade hålen i BWR- respektive PWR-segjärnsinsatser. 
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Bränslerester måste kunna packas i containrar som i sin tur kan rymmas in i hålen 
i antingen en BWR- eller en PWR-segjärnsinsats. 

x Mängd av vatten kvar i en försluten kapsel får inte överstiga 600 g, samt luften i 
en försluten kapsel ska utgöras av minst 90 % argon. Dessa krav motiveras med 
behovet av att minimera korrosion av kopparkapsel och segjärnsinsats. 

x Stråldosrat på ytan av kapseln får inte överstiga 1 Gy/timme, dels för att minska 
strålningens påverkan på kapselkorrosion, dels för att minimera personalens 
stråldos vid hantering av kapseln. 

 
Till stöd för verifiering, kontroll och genomförande av de tekniska kraven på bränslet har 
SKB redovisat geometri och egenskaper hos andra material i bränsleelementen än själva 
bränslet i SKB TR-10-13, avsnitt 2.3.3 och 3.1.3, samt i bilagor 2 och 3. Beräkningar av 
aktivitetsinventarium och resteffekter (SKB dokID 1221579) samt stråldos (SKB dokID 
1077122) har också redovisats. Redovisning av inkapslingssimulering för att uppfylla krav 
på att minimera antalet kapslar i slutförvarsanläggningen återfinns i SKB dokID 1221567. 

3.3.1.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att de tekniska krav som ställts på bränsle i kapseln är vetenskapligt 
välgrundade och att kraven går att kontrollera och uppfylla. Flera av SKB:s tekniska krav 
kopplar till bränslets aktivitetsinventarium som kan beräknas med etablerade metoder. 
 
SSM:s bedömningar baserar sig på följande observationer och motiveringar: 
 
Resteffekt och ytdosrat avgörs av inventariet av radionuklider samt geometrin av 
inkapslade material i kapseln. Ytdososrat beror på materialens attenueringsförmåga för 
joniserande strålning. Utvecklingen av dessa egenskaper beror även på avklingningstiden 
för bränslet. 
 
Det framgår i följande avsnitt att SKB har genomfört och redovisat beräkningar som 
underlag för att säkerställa uppfyllelse av de egna kraven (avsnitten 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7). 
SSM anser att SKB:s redovisning och beräkningsresultat är ändamålsenliga och trovärdiga 
för att underbygga kontrollen av kravuppfyllelsen.  
 
För geometrin av bränsleelement har SKB tagit fram den största längden hos vissa 
bränsleelement med inducerad längdökning, samt snittarean av transporttunnor som 
rymmer bränsleelement vid transport från kärnkraftverken till mellanlagret Clab. SSM 
anser att SKB redovisat ett tillräckligt underlag som visar hur krav på bränsleelementens 
dimensioner kan uppfyllas. 
 
Granskning av frågor om initialtillstånd av bränslerester och redovisas i avsnitten 3.1.4, 
3.1.8 respektive 3.1.8.   
 

3.3.2 Typer och källor av använt kärnbränsle 

3.3.2.1 Underlag från SKB 
Merparten av kärnämnet och det radioaktiva avfallet som ska slutförvaras enligt SKB:s 
ansökan utgörs av använt kärnbränsle från lättvattenreaktorer i Sverige. I det använda 
kärnbränslet ingår såväl det befintliga använda kärnbränslet, som det som tillkommer från 
den fortsatta driften i de nuvarande svenska kärnkraftverken (SKB Ansökan, 2011, sid. 8). 
Planen har varit att reaktorerna i Forsmark och Ringhals drivs i 50 år och reaktorerna i 
Oskarshamn i 60 år när ansökan lämnades in år 2011 (SKB Ansökan, 2011, sid. 7). 
Redovisning av mängd och egenskaper för bränslet återfinns i avsnitt 2.2.1 i SKB TR-10-
13. 
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På senare tid har kärnkraftverken reviderat sin plan för drifttiderna så att för alla 
reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn, liksom reaktorerna Ringhals 3 och 4 gäller en 
drifttid på 60 år, medan drifttiden för Ringhals 1 och 2 fortfarande planeras till 50 år (SKB 
Fud-program, 2013, sid. 6 och 345). SSM begärde kompletterande information med 
uppdatering av bränslets initialtillstånd med hänsyn till förlängda reaktordrifttider (SSM 
2011-2426-141). SKB inkom med kompletteringen den 2014-07-03 (SKB dokID. 
1440538). Det framgår av SKB:s svar att de i Fud-program 2013 redovisade förlängda 
reaktordrifttiderna endast avser tagna beslut gällande planeringsförutsättningar för 
investeringar. Några formella beslut om förändrade drifttider har inte fattats. Mängden av 
bränslet i det nya driftscenariot är dock något högre (12 564 ton) än i SKB:s ansökan 
(cirka 12 000 ton). Antalet kapslar kan också bli 6 200 istället för cirka 6 000 som 
uppskattades i ansökan. Det framtida bränslets utbränningsgrad kommer generellt sett att 
vara högre än idag men utbränningsgraden kommer fortfarande hållas under det 
dimensionerade gränsvärdet i ansökan. Krav på kapselns resteffekt och ytdosrat kommer 
inte att påverkas av förändrade reaktordrifttider. 
Förutom den ovan nämnda vanligaste typen av kärnbränsle, finns också andra typer av 
bränsle som bl.a. uppkommit under Sveriges tidiga kärnenergiprogram. I dessa typer ingår 
222 bränsleelement från Ågesta (naturligt eller svagt anrikat uran), ”Swap MOX (eng. 
Mixed U/Pu OXide)” bränsle av BWR- och PWR-typ (184 respektive 33 bränsleelement), 
bränslerester från Studsvik, samt skadat bränsle från kärnkraftsreaktorerna. Mängder och 
egenskaper för dessa typer av bränsle redovisas i avsnitt 2.2.2 i SKB TR-10-13 samt i 
SKB dokID 1339613, 1396040 och 1395837. 

3.3.2.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s specifikation av mängder och egenskaper för det befintliga 
använda kärnbränslet är tydlig och komplett, samt har gett ett bra underlag för hantering 
av bränslets initiala tillstånd i säkerhetsanalysen. Bedömningen baserar sig huvudsakligen 
på att SKB:s redovisning har gått igenom den historiska utvecklingen av det svenska 
kärnenergiprogrammet och därför är heltäckande. Dessutom har SSM konstaterat (SSM:s 
samlad strålsäkerhetsvärdering av Svensk Kärnbränslehantering AB 2009-2011. 
SSM2011-2957-5; SSM:s samlad strålsäkerhetsvärdering av Svensk Kärnbränslehantering 
AB 2011-2012. SSM2013-504-2) att det finns ett fungerande system för 
kärnämneskontroll på Clab med information av antal bränsleelement, typ, m.m. 
 
SSM bedömer också att SKB:s prognos av typ och mängd av det använda kärnbränsle som 
tillkommer från den fortsatta driften av de nuvarande reaktorerna är baserad på 
drifterfarenheter och rimliga resonemang och är därför trovärdiga. Osäkerheter föreligger 
dock med tanke på att totala drifttider för reaktorerna med nödvändighet bygger på 
antaganden. SSM anser också att vissa andra osäkerheter i allmänhet föreligger kring 
prognosen för använt kärnbränsle, och i synnerhet kring prognosen för bränslerester 
(avsnitt 3.1.4). 
 
SSM anser att SKB regelbundet behöver, inför eventuell provdrift och rutinmässig drift av 
slutförvarsanläggningen, kontrollera och justera prognosen av typ och mängd av det 
använda kärnbränslet som ska slutförvaras. I samband med sådana justeringar behöver 
hela eller delar av säkerhetsanalysen uppdateras med beaktande av nytillkommen 
information. 
  
SSM anser att kärnkraftverken genom SKB behöver anmäla ändringar av drifttid och 
driftförhållanden av de befintliga reaktorerna till SSM om sådana ändringar har stor 
påverkan på typ, mängd och andra egenskaper för använt bränsle som ska slutförvaras. 
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3.3.3 Driftparametrar av använt kärnbränsle  

3.3.3.1 Underlag från SKB 
SKB redovisar i avsnitt 2.1.1 i SKB TR-10-13 att den maximala anrikningen av bränsle 
som ska slutförvaras är satt till 5 % samt att genomsnittlig utbränningsgrad för ett 
bränsleelement är begränsad till 60 MWd/kg U för uranoxidbränsle (UOX) från PWR- och 
BWR-reaktorer, eller 50 MWd/kg HM (eng. Heavy Metal) för blandat oxidbränsle (MOX) 
av BWR-typ. 
 
Driftparametrar såsom materialegenskaper, initial anrikning och utbränningsgrad hos det 
använda kärnbränslet har sammanfattats i avsnitt 2.2.1 och 2.2.2 samt i bilagor A och B 
(SKB TR-10-13). Parametrar för bränslerester redovisas i SKB dokID 1395837. 
 
Detaljerad informationen om bränslets driftparametrar förvaras vid kärnkraftverken samt 
vid Clab. 

3.3.3.2 SSM:s bedömning 
Driftparametrar för bränsle är viktiga utgångspunkter för beräkningar av exempelvis 
radionuklidinventarium, resteffekt samt strålningsstyrka i olika kapslar. Det är därför 
viktigt att relevant och korrekt information finns tillgänglig vid detaljerade simuleringar 
av inkapslingsprocesserna samt vid tillsyn av kärnämneskontrollen vid slutförvaret. Som 
en förberedelse för kärnämneskontroll i slutförvarsanläggningen har SSM genom ett 
konsultuppdrag gjort en kartläggning av vilken information som finns framtagen avseende 
det bränsle som ska placeras i slutförvaret (SSM Technical note 2014:50). Parametrar som 
kontrollerades är bland annat:  

x bränslets identitet 
x bränslets typ, initiala vikt och anrikning 
x bränslets geometri 
x datum på sista uttag från reaktor 
x utbränning 
x driftdata (för varje cykel) 
x stavbyte 
x Skada, läckage, 
x Styrstavar (PWR) 
x Transportdata (till Clab) 

SSM:s slutsats med utgångpunkt från stickprovskontroller är att erforderliga data med bra 
kvalitet finns tillgängliga. All data för bränsle som togs ut ur reaktorerna innan 1980 finns 
dock inte elektroniskt tillgängliga. 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning av driftparametrar av använt kärnbränsle med stöd 
av kärnkraftverkens och Clabs datasystem har gett ett tillräckligt bra underlag för 
beräkningar av exempelvis radionuklidinventarium, resteffekt samt strålningsstyrka i olika 
kapslar.  
 
SSM anser dock att viktiga driftparametrar hos bränsleelementen, såsom utbränningsgrad 
och linjär effekttäthet behöver kunna verifieras och bekräftas experimentellt innan bränslet 
inkapslas i kopparkapslarna. Det är svårt att helt utesluta att driftsinformation på grund av 
den mänskliga faktorn registreras felaktigt. SKB bör därför vidareutveckla tillgängliga 
verifieringsmetoder som ett komplement till databasinformation. 
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3.3.4 SKB:s hantering av bränslerester 

3.3.4.1 Underlag från SKB 
I referensscenariot redovisar SKB att bränslerester som kommer från undersökningarna 
vid Studsviksanläggningen inkapslas separat i sju kapslar (SKB TR-10-13, sid. 16 och 
46). Vissa bränslerester innehåller organiskt material (epoxigjutet) som kan bilda gas när 
de bestrålas, vilket kan leda till tryckstegring inuti kapseln. SKB anser därför att 
bränsleresterna inte ska inkapslas tillsammans med andra bränsleelement som har relativt 
hög resteffekt (upp till 1650 W). De bör istället placeras i separata kapslar (SKB TR-10-
13, sid. 33). Kapslarna som innehåller bränslerester har därför inte ingått i 
inkapslingssimuleringar med optimering av resteffekt och strålning (SKBdokID 1221567, 
sid.11) utan hanterats separat (SKBdokID 1395834) 
 
Den största delen av bränsleresterna förekommer som rester av vanliga UO2-bränslestavar, 
med och utan inkapslingen kvar. Ungefär 0,04 % av detta bränsle antas ha föroxiderats 
genom luftkontakt vid Studsviks anläggningar. Denna typ av bränslerester benämns 
föroxiderat vanligt bränsle. Dessutom förekommer även pulver som bildades då det 
metalliska bränslet från KTH-R1-reaktorn oxiderades (benämns oxidpulver av KTH-R1-
bränsle) samt epoxiingjutna bränslefragment (benämns epoxiingjutet bränsle).  
 
Inför transport packas bränsleresterna i cylindriska hylsor, vilka i sin tur packas i 
cylindriska tätsvetsade heliumfyllda primäremballage. Tolv primäremballage packas in i 
en transportbox, vilken har samma dimensioner som ett PWR-element. För varje 
primäremballage anges bl.a. mängd uran, mängd U-235, medelanrikning, 
anrikningsintervall, utbränning, aktivitet, resteffekt samt kemisk form (föroxiderat vanligt 
UO2-bränsle; epoxiingjutet bränsle; oxidpulver av KTH-R1-bränsle) (SKBdokID 
1395834, 1395837). I tabell 1 (SKBdokID 1395834) redovisas även hur bränsleresterna 
kommer att inkapslas i de 7 särskilda kapslarna för bränslerester. 
 
Enligt SKB:s planering kommer 33 primäremballage med det epoxiingjutna bränslet att 
kapslas in i en kapsel av PWR-typ. Det framgår av redovisningen att cirka 38 kg uran 
ingjutet i 81 kg epoxi förväntas behöva inkapslas. 
 
I en annan kapsel kommer fyra primäremballage att fyllas med oxidpulvret av KTH-R1-
bränsle tillsammans med det föroxiderade bränslet i ett av kapselns hål. Resten av hålen i 
kapseln fylls med det föroxiderade bränslet (SKB dokID. 1395834). Oxidering av det 
metalliska bränslet från KTH-R1-reaktorn med partikelstorlekar på mindre än 1 mm har 
visats att vara så gott som komplett (endast 0,05 g finns kvar i metallisk form i en total 
mängd på cirka 43 kg pulver, SKB dokID. 1200854). 
 
På SSM:s begäran tog SKB fram en komplettering med en uppskattning av riskbidraget 
från de sju kapslar som innehåller bränslerester (SKB dokID. 1395834). Det framgår av 
dokumentet att riskbidraget från bränsleresterna kan uppgå till några procentenheter av 
den totala risken från bränslet i hela slutförvaret. Riskbidraget uppskattas genom att anta 
en upplösningshastighet för bränsleresterna på 10-3 andel per år, samt genom att ta hänsyn 
till förhållandet mellan aktivitetsinventariet i bränsleresterna och inventariet i det vanliga 
bränslet. Riskbidraget orsakas till allra största delen av bidraget från de epoxiingjutna 
bränslefragmenten. Föroxiderat vanligt UO2-bränsle bidrar också till en viss andel av 
risken. Dessa resultat innefattar ett stort mått av pessimism då både andelen föroxiderat 
och andelen epoxiingjutet material antas lösas upp så gott som omedelbart i kontakt med 
vatten. 
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3.3.4.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB har tagit fram en godtagbar plan för att kapsla in bränslerester separat. 
SSM instämmer med SKB att upplösningshastigheten i vatten av bränsleresterna med det 
föroxiderade vanliga UO2-bränslet, det epoxiingjutna bränslet samt det pulverformiga 
oxiderade bränslet kan vara betydligt högre än för det vanliga använda kärnbränslet. SSM 
instämmer med SKB om att en upplösningshastighet för bränsleresterna på 10-3 andel per 
år är konservativt för uppskattningen av bränsleresternas riskbidrag. SSM bedömer liksom 
SKB att det långsiktiga riskbidraget från bränslerester är mycket lågt i förhållande till 
riskbidraget från andra kapslar med vanligt kärnbränsle. 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning kring säker hantering av oxidpulvret från KTH-R1-
bränslet (SKB dokID. 1200854) är trovärdig. Bedömningen är baserad på att oxideringen 
av det metalliska uranbränslet är i stort sett komplett och att nästan inget metalliskt uran 
finns kvar i bränslet. SSM anser dock att om ytterligare KTH-R1-bränsle förutom det som 
redovisas vid transport 20 kommer att slutförvaras, så bör SKB bekräfta att bränslet är i 
det närmaste komplett oxiderat innan det hanteras i Clink-anläggningen. Pyrofor-
självantändande uranhydrid kan produceras när metalliskt uran oxideras och vätgas som 
utvecklas under oxidationen kan reagera med det kvarvarande metalliska uranet (Kitzes, 
1950).  
 
SSM instämmer med SKB att gasutveckling från degradering av epoxigjutet material 
endast ger upphov till en försumbar risk för kapselbrott med tanke på den begränsade 
mängden av epoximaterial i en kapsel. Bedömningen utgår från ett G-värde 
(strålningskemiska utbytet) för gasutveckling vid radiolys av organiskt material i den fasta 
fasen (Anderson m.fl., 2000, sid. 24). Även när hänsyn tas till andra mindre sannolika 
mekanismer för degradering av epoximaterialet är risken för kapselbrott pga. 
gasutveckling fortfarande väldigt liten.  
 

3.3.5 Beräkning av aktivitetsinventarium 

3.3.5.1 Underlag från SKB 
Beräkningar av aktivitetsinventarium redovisas i avsnitt 6.2 i SKB TR-10-13 samt i SKB 
dokID. 1221579 och 1179234. 
 
Utbränningsgrad är den bränsleparameter som har störst inverkan på aktivitetsinventariet 
för radioaktiva ämnen i använt kärnbränsle. Utbränningen avgör mängden av nukleära 
fissioner och neutronstrålning som har påverkat bränsleelementet i reaktorn och därmed 
innehållet av fissionsprodukter, aktiveringsprodukter samt transuraner. Andra parametrar 
hos bränslet som har betydelse för aktivitetsinventariet är såväl bestrålning, linjär 
effekttäthet och avklingningstid, som bränsletyp, t.ex. UOX (uranoxid) respektive MOX 
(blandade oxider) (SKB TR-10-13, sid. 41). 
 
Aktivitetsinventarium för radionuklider i bränslematrisen beräknas med en 
utbränningsmodul Origen-S (Oak Ridge Isotope GENeration) i datorprogram Scale 5.1 
(Standardised Computer Analyses för Licensing Evaluation) (SKB dokID 1179234 och 
1221579). Scale är en omfattande modellerings- och simuleringssvit för 
kärnsäkerhetsanalys och design. Scale utvecklas och underhålls av Oak Ridge National 
Laboratory under kontrakt med US Nuclear Regulatory Commission, USA:s 
energidepartement, och National Nuclear Security Administration. Scale används för 
processimulering och design inom områden reaktorfysik, kriticitetssäkerhet, strålskydd 
och karakterisering av använt bränsle i kärntekniska anläggningar samt vid transport eller 
förvaring av använt kärnbränsle (ORNL, 2006).  
 



 Sida 85 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

Aktivitetsinventarium för aktiveringsprodukter i bränsleelementens konstruktionsmaterial 
samt i styrstavar beräknas med beräkningsprogrammet IndAct. IndAct har utvecklats av 
Studsvik ALARA Engineering för att övervinna vissa precisionssvårigheter hos Origen-S. 
I IndAct har neutronflödestätheter differentierats utifrån var komponenten ifråga är 
placerad i härden.  
 
Aktivitetsinventarium för aktiverade korrosionsprodukter ”crud” (Chalk River 
Unidentified Deposit) beräknas med CrudAct, som också har utvecklats av Studsvik 
ALARA Engineering. Aktinidkontamination i bränslecrud beräknas utifrån riktvärden 
definierade i kärnkraftverkens bränsleskadestrategi (SKB dokID. 1179234). 
 
Både IndAct och CrudAct har tidigare använts av de svenska kärnkraftverken i olika 
moderniseringsprojekt (Lundgren, 2006a; 2006b; 2008a; 2008b).  
 
I ansökan har SKB använt ovan nämnda beräkningsprogram för att fastställa 
aktivitetsinventarium för kapslar med åtta typiska kombinationer av olika bränsletyper. 
Dessa benämns BWR-låg, BWR-medel, BWR-hög, BWR-kombination a, BWR-
kombination b, BWR-MOX och BWR-ej fylld samt PWR-låg, PWR-medel, PWR-hög, 
PWR-kombination a, PWR-kombination b och PWR-MOX (SKB dokID. 1221579, 
sid.13-14). Resultaten av aktivitetsberäkningar redovisas i SKB dokID. 1221579 
respektive 1179234 och sammanfattas i bilagor till SKB TR-10-13. Den totala 
radioaktiviteten i en kapsel faller oavsett kapseltyp inom en storleksordning med ett 
ungefärligt medelvärde på 1016 Bq så länge resteffekten från kapseln begränsas till mindre 
än 1700 W. 
Osäkerheter i aktivitetsberäkningar med beräkningskoderna Origen-S och CASMO-4 har 
tidigare visats vara ca 20 % för aktinider och ca 12 % för fissionsprodukter (SKB R-99-
74).  
 
Validering av SAS2/Origen-S med hänsyn till beräkning av isotophalter har gjorts av 
DeHart och Hermann (1996), Hermann och DeHart (1998), samt Hermann m.fl. (1995) 
genom jämförelse mellan beräkningsresultat och experimentellt uppmätta data. 
Beräkningarna underskattar halter av U och Pu med 1-2 %. För övriga aktinider 
underskattas halterna med 11 % för PWR-element medan de överskattas med 6 % för 
BWR-element. För fissionsprodukter görs en underskattning med 1 % för PWR och en 
överskattning med 7 % för BWR. Avvikelsen för enskilda nuklider kan emellertid vara 
mycket större, exempelvis för Sm-149 (en stabil isotop) i PWR-bränsle är avvikelsen 51 
%, och för Eu-155 (sönderfaller till stabilt Gd-155 med en halveringstid på 4,8 år) i BWR-
bränsle är avvikelsen 74 % (SKB dokID. 1221579, sid. 28). Både Sm-149 och Gd-155 har 
relativt stora neutroninfångningstvärsnitt. 
 
Osäkerheten i beräkningar av neutroninducerad aktivitet i konstruktionsmaterial och 
bränslecrud, t.ex. Co-60, uppskattas till en faktor 2. SKB rekommenderar multiplikation 
med en faktor 2 för att erhålla en konservativ källterm för crud (SKB dokID. 1179234, sid. 
34). 

3.3.5.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB:s beräkning av aktivitetsinventarium för aktinider och 
fissionsprodukter i bränslematrisen är ändamålsenlig och att beräkningsresultaten är 
trovärdiga. Beräkningarna har enligt SSM:s bedömning givit ett godtagbart underlag för 
hantering av resteffekt (avsnitt 3.1.6), för beräkning av ytdosrat (avsnitt 3.1.7), och för 
analysen av slutförvarets långsiktiga säkerhet. 
 
SSM:s bedömning baserar sig på att de aktuella beräkningsprogramen för aktinider och 
fissionsprodukter ingår i en svit av det i branschen standardiserade programmet (Scale) 
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som utvecklats och underhållits av ett nationellt laboratorium i USA. Viktiga parametrar 
som behövs i beräkningarna såsom neutrontvärsnitt, fissionsresonansspektrum och 
sönderfallskonstanter har blivit utvärderade och gradvis reviderade. Beräkningsresultat har 
validerats genom att jämföra teoretiska modelleringsresultat med experimentellt fastställda 
data. Osäkerheter i beräkningar varierar visserligen något, men är i de flesta fall och för 
tillämpningarna i dosberäkningar i den långsiktiga säkerhetsanalysen för slutförvaret fullt 
acceptabla. 
 
SSM bedömer att SKB:s beräkning av inducerade radionuklider i bränsleelementens 
konstruktionsmaterial, samt aktiverade radionuklider i korrosionsprodukter från 
konstruktionsmaterial också är trovärdiga. SSM anser även att de beräkningsprogram som 
utvecklats i Sverige är en anpassning av Scale-programpaketet för att tillgodose SKB:s 
speciella användning snarare än en helt ny utveckling. Grundläggande principer bibehålls i 
anpassningen och parameterdata delas mellan de anpassade programmen och det 
ursprungliga programmet.  
 
SSM är positiv till att SKB även har uppskattat osäkerheter i bränslets 
aktivitetsinventarium för aktinider och fissionsprodukter. SSM vill dock påpeka att 
uppskattningen ännu inte täcker alla bränsletyper i slutförvarsanläggningen (SSM 
Technical note 2015 under utgivning). Det bör även påpekas att det intervall för 
driftparametrarna utbränning och anrikning, för de bränsleprov som användes i 
osäkerhetsuppskattningen, skiljer sig från det intervall som gäller bränsle i slutförvaret 
(t.ex. Hermann och DeHart, 1998, sid. 2). SKB behöver vidare studera osäkerheter i 
beräkningar avseende bränslets aktivitetsinventarium så att uppskattningen av osäkerheter 
kan innefatta fler bränsletyper och bredare driftförhållanden.  
 
SSM bedömer att osäkerheten i bestämningen av bränslets aktivitetsinventarium är 
acceptabel för beräkning av bränslets resteffekt och kapselns ytdosrat. Denna slutsats 
baseras på att resteffekt och ytdosrat är bestämd av den totala radioaktiviteten. En 
uppskattad osäkerhet på cirka 10 % i inventarieberäkningen leder till en lika stor osäkerhet 
för resteffekten och stråldosen. Detta är en acceptabel nivå både ur perspektivet 
driftsäkerhet och ur perspektivet långsiktig strålskydd och säkerhet.  
SSM ser positivt på att SKB har redovisat exempel på aktivitetsinventarier för olika 
kombinationer av bränsletyper i en kapsel. Dessa beräkningar är viktiga för att ta ställning 
till genomförbarhet. SSM bedömer att förutsättningar finns för att inkapsling av allt 
använt kärnbränsle med totalt cirka 6000 kapslar i slutförvarsanläggningen kan 
genomföras på ett godtagbart sätt för att uppfylla SKB:s egna krav kopplat till inkapslat 
använt kärnbränsle. För genomförbarhetsfrågor ur perspektivet inkapslingens tekniska 
processer hänvisas till SSM:s granskningsrapport för Clink. 
 

3.3.6 Beräkning av resteffekt 

3.3.6.1 Underlag från SKB 
Beräkningen av resteffekt redovisas i SKB dokID. 1179234. SKB använder samma 
program för beräkningen av resteffekt som används i beräkningen av aktivitetsinventarium 
(Origen-S). Resteffekten är en konsekvens av sönderfallsenergi som frigörs från det 
deponerade bränslet till omgivande material, och är därför kopplad till bränslets innehåll 
av radioaktiva ämnen.  
Resteffekten från aktinider ökar progressivt med utbränningsgrad för korta och 
medellånga avklingningstider. Resteffekten från fissionsprodukter ökar linjärt med 
utbränningsgrad för korta, medellånga och långa avklingningstider. Nukliden Cs-137 som 
sönderfaller till Ba-137m eller Ba-137 har en dominerande betydelse för resteffekten. Det 
dominerande bidraget till radioaktivitet samt resteffekt från crud är Co-60 som 
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sönderfaller till Ni-60 (SKB dokID. 1179234, sid. 22). Om avklingningstiden för bränslet 
är kortare än 10-20 år kan Fe-55 inledningsvis också bidra till en viss andel av resteffekten 
(SKB dokID 1078000, figur 6-1). 
 
SKB har utvecklat två metoder för mätning av resteffekt; en kalorimetrisk metod och en 
metod baserad på gammascanning. I gammascanningen mäts gammastrålning från den 
dominerande dotternukliden till Cs-137, dvs. Ba-137m. SKB bedömer att den 
kalorimetriska metoden är tidskrävande och anser att gammascanningen är en effektivare 
metod som kan genomföras betydligt snabbare. I mellanlagringsanläggningen Clab har de 
båda metoderna utvärderats genom mätningar på flera tiotal bränsleelement av BWR- och 
PWR-typ. Resultaten antyder att båda metoderna ger tillfredställande resultat (SKB R-05-
62). SKB har även samarbetat med Oak Ridge National Laboratory i USA och de erhållna 
mätresultaten har använts för att validera och vidareutveckla beräkningsprogrammen. 
 
SKB planerar att fortsätta mäta resteffekt för att få ett bättre statistiskt underlag och för att 
omfatta nya bränsletyper. Målet är att en mätmetod för bestämning av resteffekt och andra 
relevanta bränsleparametrar ska vara färdigutvecklad när uppförandet av 
inkapslingsanläggningen inleds. 

3.3.6.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s beräkning av resteffekt är trovärdig och att SKB har tagit fram 
ett bra underlag för analysen av slutförvarets termiska utveckling. 
 
SSM:s bedömning utgår ifrån att beräkningen av resteffekt är starkt kopplad till 
beräkningar av aktivitetsinventariet och att inventarieberäkningarna har bedömts vara 
trovärdiga. Osäkerhetshantering kan behöva vidareutvecklas genom utförligare 
valideringar av resteffekt innan en eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen. För det 
innevarande steget i prövningsprocessen anser dock SSM att nuvarande osäkerheter är 
acceptabla (avsnitt 3.1.5). 
 
SSM anser att SKB bör vidareutveckla den snabba mätmetoden med mätning av 
gammastrålning från Cs-137. 
 

3.3.7 Beräkning av ytdosrat 

3.3.7.1 Underlag från SKB 
SKB redogör för beräkning av ytdosrat i SKB dokID 1077122. Dosraten beräknas med 
datorprogrammet MCNP 5.2 som utvecklats av Los Alamos National Laboratory i USA. 
MCNP är en Monte-Carlo-transportkod som kan hantera ett kontinuerligt spektrum av 
strålningsenergi, samt tidsberoende processer i allmän geometri med en kombination av 
neutron-, foton- och elektronstrålning. Programmet använder Monte-Carlo-metod för 
simulering av växelverkan mellan materia och neutroner, fotoner samt 
elektroner/positroner, inklusive de sekundära effekterna av växelverkan såsom röntgen av 
K-linjespektra, gammastrålning ur annihilation av elektron och positron, Auger-elektroner 
samt bromsstrålning (X-5 Monte Carlo Team, 2003). 
 
Källstyrkor av strålningen kommer från aktivitetsberäkningar i SKB dokID 1179234. 
Detaljerade beräkningar av ytdosrat för ett antal geometrier som motsvarar olika 
kapselalternativ har genomförts. Flera av de kapseltyper som ingår i beräkning av ytdosrat 
har högre resteffekt än 1700 W, dvs. strålningsstyrkan antas vara högre än i en verklig 
inkapsling. Detta innebär enligt SKB att beräknade ytdosrater är konservativa (SKB 
dokID 1077122). 
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Dosrater har beräknats dels för kapselytan, dels för olika positioner i deponeringshålet. 
För PWR-kapseln har även dosrater beräknats för ett avstånd på 2 meter från kapselytan. 
Inducerad aktivitet från Co-60 i konstruktionsmaterial och crud har beaktats i 
beräkningarna (SKB dokID 1077122). 

3.3.7.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s dosratberäkning är trovärdig. Noggrannheten för nuvarande 
beräkningar bedöms vara acceptabel, och dessa bör därför kunna ligga till grund för 
dimensionering av strålskärmning under en eventuell drift av Clink och 
slutförvarsanläggningen. 
 
SSM:s bedömning utgår ifrån att beräkningsprogrammet beaktar alla tänkbara processer 
av växelverkan mellan materia och olika typer av strålning, samt att det även inkluderar de 
sekundära effekterna av växelverkan. 
 
SSM anser dock att SKB i kommande säkerhetsredovisningar bör redovisa dosraten som 
absorptionsdos med enheten Gray per timme, istället för ekvivalentdos med enheten 
Sievert per timme. Denna synpunkt är särskilt relevant för fall i vilka bidraget från 
neutronstrålning är stort. Energispektrumet för neutronstrålningen bör också redovisas. 
Anledningen till denna synpunkt är att avvägningsfaktorer av neutronstrålningen i 
ekvivalentdos är annorlunda i jämförelse med gamma- och betastrålning samt är 
energiberoende (ICRP publikation 103, sid. 64). I utvecklingsarbete kopplad till 
strålskärmning erfordras sådan information. SSM:s externa experter har framfört liknande 
synpunkter (SSM Technical note 2015 under utgivning, kapitel 4). 
 

3.3.8 Optimering för inkapslingssimulering 

3.3.8.1 Underlag från SKB 
SKB redovisar en optimering av inkapslingsprocessen i SKB TR-10-13, avsnitt 4.4 och 
4.5, samt i SKB dokID. 1221567. 
 
Syftet med optimeringen är att identifiera en lämplig strategi för fyllning av kapslar så att 
alla kapslar får den maximala tillåtna resteffekten (1650 W) vid inkapslingstillfället. Alla 
kapslar bör så långt som möjligt fyllas fullt ut och antalet kapslar i slutförvaret blir därmed 
minimerat, samtidigt som hänsyn behöver tas till kraven på kriticitetssäkerhet och 
begränsning på ytdosrat. 
Optimeringen görs genom att: 

x generera bränsleinventarium för bränsle som ska kapslas in 
x beräkna bränsleelementens resteffekt 
x simulera fyllning av kapslarna 

 
Simuleringen genomförs med följande tre steg: 

1. Bränsleelement med beräknade resteffekter kombineras ihop i en kapsel på sådant 
sätt att resteffekten i kapseln blir mindre än 1700 W (1650 W med marginal för 
osäkerheter). Kombinationen görs genom att blanda bränsleelement med hög 
resteffekt med bränsleelement med låg resteffekt i en och samma kapsel. 

2. Kriticitetssäkerhet kontrolleras genom modellering. Om gränsen för den effektiva 
multiplikationsfaktorn överstiger 0,95 överges kombinationen av element och 
optimeringen går tillbaka till steg 1. Annars går optimeringen vidare till steg 3, 

3. Strålningen utanför kapseln kontrolleras genom modellering eller mätning. Om 
dosraten på kapselytan understiger 1 Gy/timme accepteras kombinationen. Annars 
överges kombinationen och processen går tillbaka till steg 1. 
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SKB planerar att inkapslingen inleds år 2023 och avslutas år 2070. Olika scenarier för 
inkapslingen har rapporterats. SKB:s referensscenario är scenario 3 i SKB dokID. 
1221567. I scenario 3 kommer det vid det svenska kärnkraftsprogrammets slut att finnas 
4451 och 1652 inkapslade BWR- respektive PWR-kapslar (totalt 6103 kapslar). SKB:s 
simulering av inkapslingen visar att alla kapslar inte kan fyllas fullt med bränsle eftersom 
det finns krav på att begränsa resteffekten till mindre än 1700 W i en kapsel samt krav på 
att säkerställa kriticitetssäkerhet. Anledning till detta är att vissa bränsleelement kan 
samtidigt ha hög utbränning och kort avkylningstid. Av 4451 BWR-kapslar är endast 2796 
helt fyllda med 12 bränsleelement i varje kapsel. För de 1652 PWR-kapslarna är endast 
1095 helt fyllda med 4 stycken bränsleelement. Resten av kapslarna blir bara delvis fyllda. 
Skulle alla kapslar kunna fyllas fullt ut med bränsleelement skulle det kunna innebära 598 
färre kapslar. Detta innebär att ungefär en tiondel av förvarets kapacitet inte skulle behöva 
användas om kapslarna kunde fyllas fullt ut (SKB dokID. 1221567, sidan 23). 

3.3.8.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s redovisning av inkapslingssimulering är acceptabel för den 
pågående granskningen av tillståndsansökan. SKB har identifierat en metod som innebär 
att säkerhetsrelaterade krav kan uppnås vilket är den högst prioriterade aspekten av 
inkapslingssimulering. 
 
SSM anser dock att SKB:s nuvarande optimeringssimulering snarare är en optimering av 
successiv och lokal karaktär, än en systematisk och global optimering över alla 
bränsleelement. Den nuvarande optimeringen blandar fortfarande in ”trial-and-error”-
teknik vilket gör det svårt att bedöma om simuleringen verkligen är en global optimering. 
SSM anser därför att SKB av resursskäl om möjligt bör söka efter en systematisk och 
global optimering.  
 

3.3.9 SSM:s sammanfattande bedömning av SKB:s redovisning inom 
området använt bränsle 
SKB betraktar inte använt kärnbränsle i slutförvaret som en barriär och därför har inga 
konstruktionsförutsättningar tagits fram för bränslet. Istället har tekniska krav formulerats 
för att tillgodose den långsiktiga strålsäkerheten för slutförvaret, samt behov av 
personstrålskydd och säker hantering av kapseln under drift av inkapslingsanläggningen 
och slutförvaret. 
 
SSM bedömer att de tekniska krav som ställs på bränsle i kapseln är vetenskapligt 
välgrundade och att kraven går att kontrollera och uppfylla. Flera av SKB:s tekniska krav 
kopplar till bränslets aktivitetsinventarium som kan beräknas med etablerade metoder. 
 
Kännedom om bränslets innehåll av radioaktiva ämnen är av stor betydelse för utvärdering 
av anläggningarnas driftsäkerhet och slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet. För detta 
bedömer SSM att SKB:s redovisningar av typer och källor av det befintliga använda 
kärnbränslet är tydlig och komplett, och har gett ett bra underlag för hantering av bränslets 
initiala tillstånd i säkerhetsanalysen. Bedömningen baserar sig på att SKB:s redovisning 
har gått igenom den historiska utvecklingen av det svenska kärnenergiprogrammet, samt 
att det finns ett fungerande system för kärnämneskontroll på Clab med information av 
antal bränsleelement, typ, m.m. SSM bedömer också att SKB:s prognos av typ och mängd 
av det använda kärnbränslet som tillkommer från den fortsatta driften av de nuvarande 
reaktorerna är baserad på drifterfarenheter och rimliga resonemang och är därför 
trovärdiga. SSM anser dock att SKB regelbundet, samt minst en gång inför provdrift och 
en gång inför rutinmässig drift av slutförvarsanläggningen, behöver kontrollera och justera 
prognosen samt anmäla stora ändringar av drifttid och driftförhållanden av de befintliga 
reaktorerna till SSM. SKB behöver även se till att den långsiktiga säkerhetsanalysen av 
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slutförvaret uppdateras i fall avvikelsen från prognosen eller förändringarna i drifttid och 
driftförhållanden är stora. 
 
SSM bedömer att SKB:s beräkningar av bränslets aktivitetsinventarium, resteffekt och 
ytdosrat är ändamålsenliga och beräkningsresultaten trovärdiga. Dessa resultat kan ge ett 
bra underlag för analysen av slutförvarets långsiktiga säkerhet. SSM kan konstatera att de 
i branschen standardiserade programmen har använts i beräkningarna. Alla relevanta 
fysikaliska processer har tagits hänsyn till i programmen och programmens koder och 
indata har genomgått regelbundet underhåll och uppdateringar. Dessutom har 
beräkningsresultaten av aktivitetsinventarium, som är utgångspunkten för beräkningarna 
av resteffekt och ytdosrat, validerats och verifierats experimentellt. SSM anser dock att 
viktiga driftparametrar hos bränsleelement, såsom utbränningsgrad och linjär effekttäthet, 
som används vid beräkningen av aktivitetsinventarium, bör kunna verifieras och bekräftas 
experimentellt innan bränslet inkapslas i kopparkapslarna. Det är svårt att helt utesluta att 
driftsinformation registreras felaktigt på grund av den mänskliga faktorn. SSM anser 
dessutom att SKB behöver studera osäkerheter i beräkningar som avser bränslets 
aktivitetsinventarium så att uppskattningen av osäkerheter kan täcka fler bränsletyper och 
bredare driftförhållanden. 
 
Förutom de vanliga bränsleelementen kommer även en viss mängd av bränslerester att 
slutförvaras i slutförvarsanläggningen i det referensscenario som SKB redovisar. SSM 
bedömer att SKB har tagit fram en godtagbar plan för att kapsla in bränslerester separat. 
SSM instämmer med SKB att upplösningshastigheten i vatten av bränsleresterna kan vara 
betydligt högre än för det vanliga använda kärnbränslet och därför behövs inkapslas 
separat. SSM anser att SKB har genomfört en trovärdig uppskattning av bränsleresternas 
långsiktiga strålsäkerhet genom att anta en betydligt högre upplösningshastighet, att 
noggrant kontrollera komplett oxidering av KTH-R1-bränslepulver, samt att fördjupat 
analysera gasutveckling vid radiolys av organiskt material i epoxiinjutet bränsle. 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning av inkapslingssimulering är acceptabel för den 
innevarande tillståndsprövningen. SKB har identifierat en metod som innebär att 
säkerhetsrelaterade krav kan uppnås vilket är den högst prioriterade aspekten av 
inkapslingsprocessen. SSM anser dock att SKB:s nuvarande optimeringssimulering 
snarare är en optimering av successiv och lokal karaktär, än en systematisk och global 
optimering över alla bränsleelement. SKB bör om möjligt av resursskäl söka efter en 
systematisk och global optimering, möjligen med hjälp av lämpliga verktyg i matematisk 
optimeringslära.  

3.4 Kapsel 
Kopparkapseln är den tekniska barriär i KBS-3-konceptet som upprätthåller 
barriärfunktionen fullständig inneslutning av det använda kärnbränslet. Kopparkapseln 
består av ett kopparhölje som korrosionsbarriär och en segjärnsinsats som svarar för 
kapselns mekaniska integritet. För tillverkning av kopparhöljet krävs kopparrör, lock och 
botten samt en svetsmetod för sammanfogning av komponenterna. I segjärnsinsatsen finns 
en integrerad stålrörskassett med fack för bränsleelementen. SKB har utvecklat två 
varianter av kopparkapseln, en för BWR-bränsle med 12 fack och en för PWR-bränsle 
med 4 fack. I detta avsnitt redovisar SSM granskningen av initialtillståndet för 
kopparkapseln, inklusive tillverkning av kapseldelar, förslutning av kapseln samt 
oförstörande provning. Initialtillståndet för kapseln definieras av SSM som tidpunkten då 
bränsle har tillförts, kapseln har slutmonterats och förslutits samt förslutningssvetsen har 
provats med oförstörande metoder. 
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Kopparkapselns långsiktiga barriärfunktion är att upprätthålla en inneslutning av det 
använda kärnbränslet under mycket långa tidsperioder. Detta uppnås genom kopparhöljets 
korrosionsmån samt relativa korrosionsbeständighet i slutförvarsmiljön. En annan 
förutsättning för kapselns långsiktiga integritet är förmåga att motstå mekaniska laster i 
slutförvarsmiljön så som höga isostatiska tryck orsakade av omgivande hydrostatiskt tryck 
på förvarsdjup och buffertens svälltryck, samt i viss utsträckning skjuvbelastningar 
orsakade av rörelser längs sprickplan i det omgivande berget. Så länge kapselns 
fullständiga täthet upprätthålls sker inga utsläpp av radioaktiva ämnen till det omgivande 
grundvattnet. En sekundär funktion är att kapseln förväntas under en begränsad tid 
förhindra utsläpp av radioaktiva ämnen även om det finns mindre genomgående defekter 
eller håligheter i kopparhöljet. Med tanke på att ett intakt kopparhölje förväntas ha en lång 
livslängd har denna sekundära säkerhetsfunktion endast betydelse för det fall då höljet i ett 
tidigt skede av förvarsutvecklingen av någon anledning skulle förlora sin integritet. 
 
SKB redogör för kapselns utformning, initialtillstånd och tillverkning i SKB TR-10-14. 
Konstruktionsförutsättningar för kopparkapseln finns redovisad i SKB TR-09-22. 
Dessutom har utförligare information kring SKB:s erfarenheter kring tillverkning och 
oförstörande provning av kapseldelar hämtats från tekniska SKB dokument som tagit fram 
som en del av ansökan. I SR-Site huvudrapporten finns en sammanfattning av SKB:s 
arbete med initialtillståndet för kopparkapseln. 
 
På SSM:s begäran har SKB tagit fram kompletterande och förtydligande information om 
ett antal frågor. Följande svar från SKB har inkommit till SSM: 

x Svar på SSM:s begäran om klarläggande angående konstruktionsförutsättningar 
för kapsel (SKB dokID 1291379) 

x Svar på SSM:s begäran om klarlägganden och kompletteringar avseende kapsel 
(SKB dokID 1339123). 

x Svar på SSM:s begäran om förtydligande angående postulerade defekters position 
och orientering för skjuvlastfallet (SKB dokID 1339123). 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering angående kontroll och provning för 
fastställande av kapselns initialtillstånd (SKB dokID 1371850). Dokumentet har 
skickats till SSM i fyra versioner daterade 2013-04-01, 2013-06-26, 2014-02-28 
samt 2014-09-30. 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering angående tillverkningsaspekter för 
ingående delar i kapseln (SKB dokID 1371851). Dokumentet har skickats till 
SSM i fyra versioner daterade 2013-06-26, 2013-12-20, 2014-02-05 samt 2014-
09-30. 

x Svar på SSM:s frågor i protokoll från kapselavstämningsmötet 25 juni 2014 (SKB 
dokID 1452923). 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande skadetålighetsanalys av 
stållock till gjutjärnsinsats (SKB dokID 1449528). 

x Svar på SSM:s begäran av förtydligande angående kontroll och provning (SKB 
dokID 1471002). 

 
I detta kapitel granskas först övergripande konstruktionsförutsättningar för kopparkapseln, 
därefter granskas tillverkning och provning av segjärnsinsats, tillverkning av delar till 
kopparhöljet, svetsning i koppar samt provning av kopparhöljet. Slutligen diskuteras 
kontrollordning och kvalificering, följt av en kort redogörelse för eventuell påverkan av 
inkapsling, transport, hantering och deponering. Kapitelet avslutas med SSM:s 
sammanfattande bedömning kring SKB:s redovisning kring kopparkapselns initiala 
tillstånd. 
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3.4.1 Konstruktionsförutsättningar, säkerhetsfunktioner och 
referensutformning för kopparkapseln 

3.4.1.1 Underlag från SKB 
SKB beskriver konstruktionsförutsättningar för kopparkapseln i SKB TR-09-22. 
Konstruktionsförutsättningarna utgör en grund för referensutformningen av 
kopparkapseln. De innehåller förklaringar och detaljerade underlag som motiverar 
kapselns föreslagna utformning (SKB TR-09-22, tabell 3-1). 
 
De nuvarande konstruktionsförutsättningarna har tagits fram med utgångspunkt från den 
tidigare säkerhetsanalysen SR-Can. SKB avser att ta fram nya uppdaterade 
konstruktionsförutsättningar med utgångpunkt från ytterligare information kring kapselns 
långsiktiga utveckling från säkerhetsanalysen SR-Site som är en del av ansökan. Vid 
definitionen av kapselns funktionskrav utgår SKB från kapselns tre huvudsakliga 
säkerhetsfunktioner 1) att motstå isostatiska laster, 2) att motstå skjuvlaster samt 3) att 
motstå korrosionsangrepp. I SKB:s säkerhetsanalys SR-Site definieras 
säkerhetsfunktionerna på ett sådant sätt att uppfyllelse underlättar utvärdering av 
långsiktig strålsäkerhet, men att långsiktig strålsäkerhet kan uppnås även för fall som 
inkluderar vissa avvikelser. Förutom funktionskraven kopplade till de huvudsakliga 
säkerhetsfunktionerna finns krav kopplade till att kriticitet skall undvikas för en kapsel 
fylld med bränsle, respektive krav kopplade till riskminimering med avseende på ett antal 
tänkbara degraderingsmekanismer. 
 
Funktionskravet kopplat till isostatiska laster formuleras på följande sätt: 

x Kapseln ska motstå en isostatisk belastning på 45 MPa, vilket är summan av 
maximalt buffertsvälltryck och maximalt grundvattentryck.  

 
Insatsen ska långsiktigt bibehålla sina lastbärande egenskaper med avseende på isostatisk 
last. Kravet på maximalt buffertsvälltryck innebär att den omgivande buffertens densitet 
måste begränsas till 2050 kg/m3. 
 
Funktionskravet kopplat till skjuvlaster formuleras på följande sätt: 

x Kopparhöljet ska vara intakt efter en fem cm skjuvrörelse med en hastighet på 
maximalt 1 m/s och med en buffert vars materialegenskaper motsvarar en Ca-
bentonit med en densitet på 2050 kg/m3. Detta förhållande skall gälla för alla 
positioner och alla tänkbara vinklar hos skjuvsprickan i deponeringshålet och för 
temperaturer ner till 0°C. Insatsen skall samtidigt upprätthålla sin motståndskraft 
mot isostatiska laster. 
 

Även i detta fall utgör buffertens begränsade densitet till 2050 kg/m3en förutsättning för 
funktionskravets tillämpbarhet. Dessutom bör större strukturer i berget undvikas med 
hjälp av EFPC kriteriet (”Extended Full Perimeter intersection Criterion”) för att minska 
risken för större skjuvrörelser i berget. 
 
Funktionskravet kopplat till korrosionsangrepp formuleras på följande sätt: 

x Kapseln ska ha en nominell koppartjocklek på 5 cm, vilket även skall omfatta 
svetsfogarna. 

Vissa mindre osäkerheter kopplat till koppardelarnas tjocklek och svetsfogarnas 
koppartäckning kan dock tillåtas. Korrosionsmånen skall medge säkerhetsmarginaler för 
korrosion i ett deponeringshål med intakt buffert, liksom uppfyllelse av SSM:s 
riskkriterium i fall bufferterosion inträffar. Buffertens densitet bör minst uppgå till 1950 
kg/m3. 
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Funktionskravet kopplat till kriticitet formuleras på följande sätt: 
x Med beaktande av det använda bränslets egenskaper så skall kapselns invändiga 

geometri utformas för att förhindra kriticitet även om vatten skulle tränga in i en 
kapsel. 
 

Lågutbränt PWR-bränsle är den bränslekategori för vilken uppfyllelse av funktionskravet 
kräver mera ingående analyser. Udda bränsletyper liksom skadat bränsle behöver också 
särskild uppmärksamhet vid utvärdering av detta funktionskrav. SKB redovisar dessutom 
ytterligare en specifikation kopplad till kravet att förhindra kriticitet:  

x Materialsammansättningen för segjärnet ska vara: Fe > 90 %, C < 4,5 % och Si < 
6 %. 

 
Förutom konstruktionsförutsättningarna som kopplar till kapselns grundläggande 
säkerhetsfunktioner finns krav som kopplar till riskminimering i förhållande till tänkbara 
degraderingsprocesser som har identifierats och analyserats i samband med tidigare 
säkerhetsanalyser (SKB TR-10-14; SKB TR-09-22): 

x Kopparinnehållet i segjärn bör vara mindre än 0,05 % för att undvika härdning 
och försprödning då segjärnsinsatsen exponeras för gammastrålning. 

x För kopparhöljet behöver följande krav vara uppfyllda; medelkornstorlek < 800 
ȝP��IRVIRULQQHKnOOHW���–100 ppm, svavelinnehållet < 12 ppm. Dessa krav är 
kopplade till kopparns materialegenskaper för att krypduktilitet skall anses 
tillräckligt gynnsamt. Det noteras också att kallbearbetning kan påverka 
krypegenskaper hos koppar. 

x Kopparns innehåll av väte < 0,6 ppm. Kravet motiveras med behovet av att 
undvika sprödhet vid tillverkning av koppardelar ingående i kapseln. 

x Syreinnehållet i koppar behöver begränsas till maximalt några tiotal ppm. 
Material som använts för provtillverkning har haft det strängare kravet < 5 ppm, 
och innan en ändring kan göras måste ytterligare tester genomföras. Krav på 
kopparns höga renhet motiveras med att risken för korngränskorrosion behöver 
minimeras. 

x Atmosfären i insatsen byts ut så att argonhalten blir > 90 %. Syftet är att undvika 
förekomst av kväve och syre för att minimera invändig korrosion. Förekomst av 
kväve kan bidra till bildning av salpetersyra. 

x Den högsta tillåtna vattenmängden i insatsen är fastställd till 600 g. Vatten 
förväntas främst förekomma i skadat bränsle som är svårt att torka. Vatten kan 
bidra till invändig korrosion i kapseln. 

 
SKB redovisar också konstruktionsförutsättningar för kopparkapseln som kommer från 
krav kopplade till provning och drift. 

x För att möjliggöra oförstörande provning av kopparhöljet skall 
PHGHONRUQVWRUOHNHQ�YDUD�PLQGUH�lQ�����ȝP� 

 
Dessutom finns krav på att kapseln skall kunna hanteras på ett säkert sätt i samband med 
transporter och lyft, samt att kapseln skall erbjuda tillräcklig strålskärmning för tiden fram 
till inplacering i deponeringshålet. 
 
SKB har definierat referensutformning av kopparkapseln baserat på 
konstruktionsförutsättningarna. Referensutformningen av kapseln ska förutom att uppfylla 
konstruktionsförutsättningarna också visas vara tekniskt möjlig att producera med 
tillgängliga tillverkningsmetoder och att hantera med metoder för provning, förslutning, 
transport och deponering. Referensutformningen finns beskriven i detalj (SKB TR-10-14, 
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kapitel 3), liksom produktionsmetoderna och kontrollrutinerna (SKB TR-10-14, kapitel 5). 
SKB sammanfattar också referensutformning respektive tillverkning av kapseln i SR-Site 
(SKB TR-11-01, avsnitt 5.4.2). 
 
Referensutformningen beskrivs av en uppsättning av konstruktionsparametrar med givna 
nominella värden och tillåtna toleranser. Den nuvarande referensutformningen för kapseln 
består av en tät korrosionsbarriär av koppar och en lastbärande insats av segjärn. SKB 
beskriver den förslutna kapseln med följande dimensioner: total längd på 4 835 mm och 
diameter på 1 050 mm. För korrosionsmånen anges nominell tjocklek av de olika delarna 
av kopparkapseln med acceptabla toleranser (kopparrör: 49 ± 0,3 mm; svetsfogar: 48,5 ± 
0,7 mm; lock: 50 ± 0,6 mm; botten: 50 ± 1,0 mm). 
 
SKB beskriver hur initialtillståndet kommer att verifieras för att säkerställa 
överenstämmelse med referensutformningen genom att kombinera oförstörande provning 
(OFP), förstörande provning, materialanalyser och dimensionskontroller. SKB har tagit 
fram detaljerade beskrivningar av OFP (SKB dokID 1434744) liksom detaljerade 
beskrivningar av hur provningstillförlitligheten av kapselkomponenter och svetsar har 
utvärderats (SKB dokID 1880132, SKB dokID 1180131, SKB dokID 1175235 och SKB 
dokID 1175236). 
 
SKB redogör också för överenstämmelsen mellan referensutformningen och 
konstruktionsförutsättningar samt resultaten från analyser av relevanta lastfall kopplade 
till kapselns långsiktiga integritet (SKB TR-10-14). För isostatiska laster har 
segjärnsinsatsen delats in i olika zoner och acceptabla defektstorlekar definieras för varje 
zon. Acceptabla defektstorlekar i segjärnsinsatsen anges även för tillämpliga skjuvlaster. 
Skadetålighetsanalyser i förhållande till relevanta lastfall används för att definiera 
acceptabla defektstorlekar (SKB TR-10-29). 
 
SKB har som en del av kompletteringsförfarandet redan nu redovisat planer på en revision 
av konstruktionsförutsättningarna inför redovisning av PSAR (SKB dokID 1471283). 
SKB har för avsikt att genomföra ytterligare analyser av tillåtna defektstorlekar för både 
BWR- och PWR-insatsen. Syftet är att få en överblick av betydelsen av defekter i fler 
positioner över BWR- respektive PWR-tvärsnittet samt att motivera att 
provningsbegränsningar kan accepteras i områden med komplicerad geometri såsom bland 
annat bakom stagplåtar, i närheten av kanalrören samt i toppen på insatsen. SKB har även 
för avsikt att genomföra känslighetsanalyser med avseende på mycket stora initiala 
sprickor mellan kanalrören för insatserna för BWR och PWR med syfte att motivera 
provningsbegränsningar samt för att få ökad förståelse för kapselns mekaniska funktion 
vid dessa mycket pessimistiska defekter vid skjuvlastfallet. För kopparhöljet planerar SKB 
att vidare utreda kravet på medelkornstorlek i kopparkomponenterna vilket kan medföra 
att ett tilläggskrav rörande ljuddämpning kan behöva definieras för att 
ultraljudprovningens tillförlitlighet ska kunna säkerställas. SKB har också initierat ett 
arbete med att utvärdera behov av kompletterande teknik för provning av insatsens 
centrala volym, där geometrin tydligt påverkar provbarheten, samt undersöka möjligheten 
att vid behov använda röntgenprovning för denna volym. 

3.4.2.1 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB:s nuvarande konstruktionsförutsättningar (SKB TR-09-22) för 
kopparkapseln är godtagbara och tillräckligt detaljerade för det nuvarande steget i 
prövningsprocessen. Säkerhetsanalysen SR-Can inklusive dess granskning har givit SKB 
en rimligt bra grund för att specificera de funktionskrav och tillverkningskrav som 
redovisas ovan. SSM anser dock att SKB behöver uppdatera och justera 
konstruktionsförutsättningarna för kopparkapseln baserat på den ytterligare information 
som framkommit under granskningen av tillståndsansökan. SKB har redan nu identifierat 
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behov av justeringar så som ytterligare specifikation av maximala halter av vissa 
föroreningar (SKB dokID 1471283) och behov av andra förändringar behöver identifieras 
baserat på SSM:s granskningskommentarer som redogörs för i detta avsnitt. 
 
SSM förutser förutom en nära förstående uppdatering av konstruktionsförutsättningarna 
att SKB även behöver vidareutveckla och förtydliga kravspecifikationer för kopparkapseln 
ända fram tills en eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen. Vidareutveckling av 
kravspecifikationer för kopparkapseln kan t.ex. komma att baseras på utveckling av 
analyser av kapselintegritet som genomförs inom ramen för säkerhetsanalysarbete, 
skadetålighetsanalyser, modifieringar eller förändringar av övriga komponenter i systemet, 
forskning kring degraderingsprocesser respektive mera information om faktiska 
förhållanden på förvarsdjup i samband med konstruktion av tillfartsvägar och 
förvarsutrymmen. Konstruktionsförutsättningarna behöver också beakta nya resultat och 
erfarenheter från fortsatt provtillverkning av kapseldelar, svetsning, förstörande och 
oförstörande provning. Den nuvarande kapselutformningen bör därför enligt SSM:s 
mening inte betraktas som en slutligt preciserad utformning för användning under 
driftsförhållanden. Man kan förvänta sig eller i varje fall inte utesluta vissa justeringar i 
syfte att förbättra kapselutformningen samt att uppfylla krav på optimering och bästa 
möjliga teknik.  
 
SSM anser att det kan ifrågasättas om SKB:s funktionskrav för kapseln kopplat till 
skjuvlaster, dvs. att kopparhöljet under vissa givna förutsättningar med 100 % 
tillförlitlighet ska vara intakt efter en fem cm skjuvrörelse är ett ändamålsenligt krav eller 
ens möjlig att genomföra med tanke på att gjutning av insatser medför inhomogena 
materialegenskaper samt med beaktande av begränsningar hos provningsmetoder. 
 
SSM anser att SKB bör ta fram beräkningsfall som belyser betydelsen av tänkbara 
avvikelser från SKB:s egna kvalitetskrav på materialegenskaper, tillverkningsmoment och 
oförstörande provning. Resultat från beräkningsfall kopplat till brister i samband med 
kapselns tillverkning och potentiella mänskliga misstag gör det möjligt att styra och 
avpassa kravnivån för framtida kvalitetssäkringsåtgärder.  
 
Även om SKB i framtiden kommer att kunna visa att samtliga relevanta tillverknings- och 
kvalitetskrav kan uppnås inför en eventuell provdrift av en slutförvarsanläggning kommer 
det även på lång sikt krävas fortlöpande utvecklingsarbete för att säkerställa effektivitet 
och tillförlitlighet vid kapseltillverkning. Ett sådant fortlöpande kvalitetshöjande arbete 
krävs även för att uppfylla krav på bästa möjliga teknik. I syfte att förbättra och 
rationalisera produktionen av kopparkapslar under det mycket långa tidsintervallet av flera 
årtionden kan det inte helt uteslutas att andra tekniker för tillverkning och provning av 
både insats och kopparhölje kan komma att tillämpas för delar av kapselproduktionen. 
Dessa måste i så fall visas medge att slutförvaring åstadkoms till en minst lika hög 
skyddsnivå som de ursprungliga teknikerna. 

3.4.2 Tillverkning av segjärnsinsats 

3.4.2.1 Underlag från SKB 
SKB:s referensmetod för tillverkning av insatsen är gjutning (SKB TR-10-14). 
Provtillverkning har hittills genomförts med stålgjutgods och segjärn. SKB har även 
studerat ett alternativt utförande där insatsen utformas med ett självbärande stålrör i 
låglegerat stål med en invändig svetsad kassett med bränslekanaler. SKB:s val av gjutning 
som tillverkningsmetod för insatsen motiveras med att stora gjutgods är en väletablerad 
teknik med flera möjliga leverantörer. Till insatsen hör också ett stållock, en skruv för 
fastsättning av stållocket i insatsen, en ventil för att byta atmosfären i insatsen från luft till 
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argon samt tätningsmaterial mellan stållocket och insatsen. SKB har tillverkat BWR-
insatser under seriemässiga förhållanden och bedömer därför att BWR-insatser tillverkade 
med den valda referensmetoden kommer att kunna uppfylla krav kopplade till kapselns 
referensutformning. Utveckling av referensmetod för PWR-insatser pågår för närvarande 
och tillverkning under seriemässiga förhållanden har ännu inte genomförts. SKB anger att 
fram till mitten av 2008 hade det tillverkats 47 gjutna insatser i segjärn i BWR-utförande 
samt 8 i PWR, 19 stållock till insatsen samt 15 monterade kompletta kapslar med både 
insats och hölje. 
 
SKB har under flera år utvecklat processen för gjutning av insatser genom utprovning av 
olika gjutmetoder i samarbete med ett flertal leverantörer. Både sandformar och 
stålkokiller har använts. Formsättning och gjutsystem varierar från gjuteri till gjuteri. 
Fyllnaden av gjutformen kan ske endera genom att smältan hälls från toppen, så kallad 
fallande gjutning, eller genom stiggjutning då smältan leds ned genom en kanal till botten 
av formen och sedan stiger uppåt i formen. Hålrummen i segjärnsinsatsen erhålls genom 
att tillverka en stålplåtskonstruktion med rektangulära stålprofiler som bildar de avsedda 
hålrummen efter gjutning. De rektangulära stålprofilerna består av 10 mm tjock stålplåt. 
Det är viktigt att stålplåtskassetten inte deformeras under gjutning, och därför svetsas 
stagplåtar mellan de kvadratiska stålplåtsprofilerna. För att förhindra kollaps av 
stålplåtskassetten under gjutförloppet fylls denna med sand innan gjutning. Efter gjutning 
tas sanden bort och stålplåtskassetten lämnas kvar i insatsen. Gjutningsprocessen har 
analyserats grundligt av SKB och särskilt viktiga processparametrar har kunnat fastställas. 
Viktiga parametrar i gjutningsprocessen är att smältan har rätt sammansättning, att 
magnesium, som möjliggör sfäroidisering av grafiten tillförs på rätt sätt, att slaggning sker 
samt att gjutningen genomförs vid rätt temperatur.  
 
SKB anger att för segjärnsinsatsen kommer gjutning, maskinbearbetning samt vissa 
kvalitetskontroller såsom materialanalyser och förstörande provning att genomföras av 
underleverantörerna medan maskinbearbetning till slutdimensioner, dimensionskontroller 
och OFP genomförs av SKB vid kapselfabriken. Innan gjutning startar hos en extern 
leverantör skall SKB godkänna det aktuella gjuteriets kvalitetsplan för att möjliggöra 
verifikation av att segjärnsinsatsen uppfyller de tekniska specifikationerna för insatsen.  
Den gjutna insatsen ska tillverkas av ett segjärn med ferrit-perlitisk mikrostruktur. SKB 
ställer krav på segjärnets mekaniska egenskaper avseende sträckgräns, brottgräns och 
brottseghet men inte på brottförlängning. SKB redovisar krav på mekaniska egenskaper 
för segjärnet i insatsen i (SKB TR-10-14, tabell 3-2). Efter att SSM begärt en 
komplettering på de av SKB angivna materialkraven har dessa uppdaterats 2014-02 (SKB 
dokID 1371851) och komplettrats ytterligare 2014-04 med tillverkningskrav på 
mikrostrukturen (SKB dokID 1436245, v 0.1). Materialkraven sammanfattas i SKB 
dokID1436245 v0.1. 
 
SKB beskriver att vid gjutning av insatser kan olika typer av defekter förekomma som kan 
delas upp i kaviteter, inneslutningar och mikrostrukturella förändringar. Segjärnets 
grafitformer utgörs av sfäriska noduler, andra grafitformer kan uppträda och ge delvis 
andra materialegenskaper. Stor erfarenhet av gjutning av segjärn har visat att 
sannolikheten för förekomst av sprickor i segjärn är låg, vilket i synnerhet gäller segjärn 
med ferritisk grundmassa. I kända fall från andra tillämpningar i vilka sprickor har 
påvisats, har sprickor varit lokaliserade till hörn eller andra anvisningar och uppkommit i 
samband med dragspänningar under stelningen. Dessa fall har också varit förknippade 
med andra yttre mekaniska skador. SKB anser att förekomst att varm- eller kallsprickor är 
mycket ovanligt. SKB anger att i de tillverkade segjärnsinsatserna har inga sprickor hittills 
kunnat påvisas. SKB sammanfattar också samtliga defekttyper från gjuteriindustrins 
exempelsamling men påpekar att dess inte med säkerhet kan anses förekomma i SKB:s 
komponenter.  
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3.4.2.2 SSM:s bedömning 
SSM har ännu inte (juni 2015) kunnat ta ställning till om SKB:s segjärnsinsats har 
förutsättningar att uppfylla de krav som ställs i samband med slutförvaring av använt 
kärnbränsle. SSM anser att betydande ytterligare arbetsinsatser återstår innan utvecklingen 
har nått den nivå som motsvarar tillverkning av insatser avsedda för inkapsling av använt 
kärnbränsle i samband med provdrift av slutförvarsanläggningen och detta gäller i 
synnerhet för PWR-varianten. I det följande redovisas ett antal frågeställningar kopplat till 
segjärnsinsatsen som behöver utvecklas. 
 
SSM bedömer att SKB inte i tillräcklig omfattning beaktat att tillverkningstekniken för 
insatsen medför en spridning i materialegenskaper. Denna brist i SKB:s underlag gör det 
svårt för SSM att bedöma om SKB kan komma att uppfylla de tillverkningskrav som SKB 
för närvarande tillämpar för mekaniska egenskaper i insatsernas samtliga positioner. SSM 
noterar att SKB överväger en justering av buffertens utformning för att förbättra 
barriärersystemets tålighet med avseende på skjuvlastfallet (SKB dokID 1471293, avsnitt 
3.2.3). En sådan justering kan vara lämplig men den behöver motiveras med utgångpunkt 
av en optimering som tar hänsyn till samtliga riskbidrag. Ett ökat inslag av probabilistiska 
metoder för att ta hänsyn till insatsens materialegenskaper kan vara ett sätt att mildra 
betydelsen av generella krav som måste vara uppfyllda för samtliga kapslar. 
 
Behovet av ett justerat angreppssätt för att karakterisera och beakta den gjutna insatsens 
materialegenskaper kan kopplas till följande punkter: 

x Ingen information har framkommit beträffande annan industriell tillämpning av 
segjärns olinjära brottseghetsegenskaper för bedömning av defekttålighet. Det 
saknas redovisning som motiverar att SKB:s användning av medelvärdet på 
uppmätt brottseghet är ett konservativt parameterval. 

x Otillräcklig redovisning hur insatsernas materialegenskaper påverkas av 
mikrostrukturella parametrar som nodulstorlek, andel perlit, grafitmorfologi och 
grafitflotation.  

x Otillräcklig motivering av SKB:s strategi för att verifiera tillverkningskrav för 
insatsernas initialtillstånd genom att för ett litet antal prov i BWR- och PWR-
insatsernas övre delar bedöma hela de gjutna insatsernas initialtillstånd. Dessutom 
anser SSM att SKB inte i tillräcklig omfattning visat att BWR- och PWR-
insatserna har förutsättning att uppnå de förväntade materialegenskaperna var som 
helst i insatserna. Bristande redovisning av hur stelningstiden för PWR-insatsen 
vid gjutning påverkar insatsens uppfyllelse av tillverkningskrav. 

x Avsaknad av experimentell verifikation av om konstruktionsregler enligt ASME 
(2008) som gäller för tryckkärlsstål även kan användas för gjutet segjärn med 
komponentvikter upp till 16 ton. 
 

SKB redovisar dels krav på referensutformningen, dels krav på materialet vid tillverkning. 
För bedömning av insatsens initialtillstånd är det framför allt viktigt att bedöma uppsatta 
tillverkningskrav. SKB kravställer för närvarande sträckgräns, brottgräns, 
brottförlängning, brottseghet och mikrostruktur. SSM noterar att den elastiska 
brottsegheten KIC anges som krav i referensutformningen och inte tillverkningskrav. Den 
har reducerats cirka 10 gånger i jämförelse med vad som anges i SKB TR-10-14. SKB 
motiverar avsaknaden av tillverkningskrav på KIC genom att förekomst av dragspänningar 
vid isostatlastfallet är så små att bedömning av skadetålighet inte kan motiveras (SKB 
dokID 1288292). SSM håller med om denna analys. 
 
Brottspänningen är härledd från (SKB TR-10-14, avsnitt 3.3.2) genom att ansätta 
brottförlängning på 7 % (SKB TR-10-28, figur 3-1) och läsa av motsvarande sanna 
spänning (400 MPa) och därefter räkna ut den teknologiska spänningen (373 MPa) som 
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kravställs. Jämförs mekaniska data med uppmätta framgår att krav på mekaniska 
egenskaper kan uppfyllas (SKB TR-10-14, avsnitt 5.2.10).  
 
SSM anser dock att ytterligare redovisning krävs för att visa att kravet på brottförlängning 
kan uppfyllas i samtliga positioner för de två typerna av insatser. SKB har ännu inte berört 
hur skillnader i stelning av segjärnet under gjutprocessen av BWR- och PWR-insatser 
inverkar på de kravsatta materialegenskaperna (SKB TR-10-14). SKB har under 2014 till 
SSM lämnat en rapport där gjutsimulering av de två typerna av insatser redovisas (SKB 
dokID 1414760). SSM noterar att stelningstider vid gjutning för de två insatserna är 3 
timmar för BWR-insatsen respektive 14,5 timmar för PWR-insatsen. Hur dessa betydande 
skillnader i stelningstid påverkar initialtillståndets kravsatta materialegenskaper för de två 
typerna av insatser har ännu inte redovisats. SSM noterar att PWR-insatsens sist stelnade 
område befinner sig cirka 1/3 upp från insatsens botten (SKB dokID1414760). Med 
utgångspunkt från detta resultat kan SKB:s provningsstrategi att ta ut prov från insatsens 
toppsektion för att verifiera initialtillståndet för samtliga tillverkningskrav ifrågasättas. 
SSM anser därför att SKB:s strategi för att verifiera tillverkningskrav för insatsernas 
initialtillstånd behöver vidareutvecklas.  
 
Behovet av att vidareutveckla strategin för att verifiera tillverkningskrav styrks enligt 
SSM även av den statistiska analysen av insatsernas brottförlängning och brottseghet 
(SKB dokID1464317). Nuvarande tillverkningsprocesser har inte kunnat uppfylla kraven. 
SSM konstaterar att analysen i (SKB dokID1464317) har baserats på mekaniska 
egenskaper för ett urval av insatser. SSM noterar att SKB inte har motiverat varför endast 
några få av undersökta insatsers mekaniska egenskaper har analyserats i (SKB 
dokID1464317). Resultat från uppmätta brottförlängningar från toppskivan i BWR-
insatser gjutna mellan 2003-2008 och PWR-insatser gjutna 2005-2008 visar inte någon 
tydlig trend att förbättras (SKB dokID1175208).  
 
SSM anser att SKB:s motivering av insatsens brottseghet och användningen av segjärns 
olinjära brottegenskaper är bristfällig. En anledning till detta är att det saknas kända 
tillämpningar av användning av segjärns olinjära brottegenskaper från annan industriell 
verksamhet samt att krav på olinjär brottseghet efter en viss stabil spricktillväxt inte 
förekommer i standarder för segjärn (ex. EN-GJS 500). Däremot används vanligtvis krav 
på teknologiska värden för sträckgräns, brottgräns, brottförlängning och även krav på 
linjär brottseghet KIC. SKB:s användning av krav på insatsens olinjära brottseghet för 
insatsens initialtillstånd har enligt SSM:s bedömning inte motiverats vare sig i 
ansökansunderlaget eller i SKB:s inlämnade kompletteringar. SSM kan av denna 
anledning inte ta ställning till tillämpbarheten av detta krav för segjärn men kan inte heller 
utesluta dess fortsatta användning. Det är känt att materialegenskaper för segjärn är starkt 
beroende av mikrostruktur med avseende på grafitmorfologi och perlitinnehåll (Davis, 
1996). SKB:s tillverkningskrav på perlitinnehåll och grafitmorfologi (SKB dokID 
1436245, v0.1) behöver därför motiveras med hänsyn till inverkan på brottseghet. 
Egenskaper som nodulstorlek, andel perlit, grafitmorfologi och grafitflotation förväntas ha 
en inverkan. Utan en utförligare redovisning kring inverkan av dessa egenskaper och 
processer är det svårt för SSM att bedöma om SKB:s mikrostrukturella krav är tillräckliga 
för att upprätthålla de tillverkningskrav på brottseghet som SKB redovisar.  
 
SKB har valt att använda sig av medelvärdets 90 % nedre konfidensintervall vid 
kravställning av materialets olinjära brottseghet. SKB:s slutsats är att spridningen i 
brottsegheten konservativt tas om hand genom detta förfarande (SKB TR-10-28, avsnitt 
7.5.3). SSM anser att denna metod inte kan betraktas som en konservativ skattning av 
brottsegheten utan närmare motivering.  
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SKB har bedömt användning av brottseghet i förhållande till kriterier för maximalt tillåtna 
defekter (SKB TR-10-28, kap 8). Enligt SKB medför användning av säkerhetsfaktorer i 
enlighet med ASME för ferritiskt tryckkärlsstål att osäkerheter exempelvis med avseende 
på brottseghet tas om hand (SKB-TR-10-28, avsnitt 3.2.2). SSM anser att 
konstruktionsregler som gäller för tryckkärlsstål (ASME, 2008) inte kan användas för 
gjutet segjärn utan motivering. SSM anser vidare att SKB behöver vidareutveckla och 
förbättra kravställning av brottseghet då denna för närvarande har utgått från enstaka prov 
av gjutna insatser utan att argumentera om dessa kan anses representativa för alla 
positioner i insatsen samt för hela den totala produktionen på cirka 6000 kapslar. 
 
SKB redovisar att sprickor i segjärnsinsatsen endast kan uppkomma vid plåtkassettens 
yttre hörn (SKB dokID 1434744). I andra SKB dokument framgår dock att sprickliknande 
defekter förekommer i ett flertal andra positioner (SKB dokID 1432361). Dessutom 
framgår inte av SKB:s analys av tillverkningsdefekter huruvida vällningsfel har beaktats 
(SKB dokID 1175208). SSM anser därför att SKB:s nuvarande defektbeskrivning för 
segjärnsinsatsen är bristfällig med avseende på förekomst av sprickor och eventuell 
förekomst av vällningsfel (SKB dokID 1414760). Det bör dock påpekas att SKB i ansökan 
har lämnat öppet för vilken gjutmetod som slutligen kommer att användas vid tillverkning 
av segjärnsinsatser. SSM bedömer att den valda metoden för gjutning av segjärnsinsatsen 
kommer att påverka vilka defekter som kan förekomma och som kan ha en betydande 
påverkan på den långsiktiga strålsäkerheten. SSM förväntar sig därför att SKB i 
kommande redovisningar i den stegvisa processen kommer att uppdatera kravbilden för 
oförstörande provning av insatsen (SKB dokID 1414760) och koppla defektbilden 
tydligare till de slutligt valda tillverkningsmetoderna. 
 
SSM anser att SKB bör utförligare redovisa kopplingen mellan uppkomst av sprickor och 
gjutningsmetod samt även inverkan av stelnings- och svalningsförhållanden för de båda 
insatstyperna (BWR och PWR). Förekomst av sprickor i gjutna strukturer orsakas primärt 
av krympspänningar. Eftersom det finns stora skillnader mellan stelning- och 
svalningsförhållandena för de båda insatstyperna kan betydande skillnader också föreligga 
avseende förekomst av sprickor. 
 
SSM noterar behov av förbättringar avseende SKB:s redovisning beträffande 
stålplåtskassetten, stållock och ventil eftersom detaljerade redogörelser av tillverkningen 
för närvarande saknas (SKB TR-10-14). SSM bedömer emellertid att valsad stålplåt är ett 
betydligt mer homogent material jämfört med en gjuten struktur och därför att 
tillverkningsprocessen bedöms vara mindre kvalitetskritisk. Dessa komponenter har heller 
inga långtgående funktionskrav och tillverkningskrav kopplade till den långsiktiga 
strålsäkerheten. 
 
 
3.4.3 Provning av segjärnsinsats 
SSM sammanfattar i detta avsnitt kortfattat SKB:s redovisning och utvecklingsarbete 
kopplad till provning av segjärnsinsatsen. SSM avser även att offentliggöra ett särskilt PM 
med en mera detaljerad och genomgående beskrivning av SKB:s redovisning kring 
kontroll och provning av kapseln. Därför följer nedan enbart ett urval av SKB:s 
redovisning, en mera utförlig beskrivning kommer i samband med att SSM publicerar den 
fullständiga granskningsrapporten. 
 

3.4.3.1 Underlag från SKB 
I produktionsrapporten (SKB TR-10-14) beskriver SKB att ultraljud (UT) som 
huvudteknik för oförstörande provning (OFP) av segjärnsinsatsen och tre referensmetoder 
har utvecklats för olika delar av segjärnsinsatsen. En dubbelkristall, longitudinell sökare 
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(TRL) används för vinkelavsökning av insatsens ytterområde för att detektera 
volymetriska och sprickliknande defekter. Normalavsökning med ”phase array” (PA) 
används för provning av området mellan insatsens ytteryta och kanalrör för att detektera 
volymetriska defekter samt för mätning av kantavståndet. Transmissionsprovning med PA 
används för provning av området mellan kanalrören för att detektera volymetriska 
defekter. Dessa referensmetoder har huvudsakligen utvecklats för BWR-insatsen. För 
PWR-insatsen görs normal- och vinkelavsökning på samma sätt som för BWR-insatsen 
men för transmissionsprovning utvecklas för närvarande teknik som är anpassad till det 
större avståndet mellan kanalrören. På grund av teknikens begränsningar nära ytan utförs 
UT-provningen innan insatsen maskinbearbetas till slutlig dimension. Provning av ytan 
kommer att genomföras efter slutlig maskinbearbetning. Den metod som kommer att 
användas samt vilka acceptanskriterier som ställs tas fram innan tillverkningen av insatsen 
påbörjas. I (SKB dokID 1434744) presenteras den senaste utvecklingen av 
provningstekniker. Denna utveckling har resulterat i tre olika provningstekniker. 
Normalavsökning med PA UT med tre olika fokusdjup från mantelytan ner till 200mm 
djup har valts som huvudteknik för avsökning av segjärnsinsatsen. Vinkelavsökning med 
transversalvågor har valts för avsökning av volymen mellan mantelytan ner till 50mm 
djup. För avsökning av volymen mellan kanalrören används två sökare placerade på 
motsatta sidor av insatsen och varje sökare fungerar både som en pulsekosökare och en 
transmissionssökare. För ytprovning har induktiv provning (ET) och 
magnetpulverprovning utvecklats. 
  
SKB har studerat tillförlitligheten i referensmetoderna i sammarbete med BAM i Berlin 
(Federal Institute for Materials Research and Testing). Referensmetoderna har analyserats 
för att bestämma detekteringsförmågan POD (”Probability of Detection”) med hjälp av 
artificiella defekter av typ cylinderborrhål (SDH) och notchar. Ett värde av ”a90/95” anses 
vara en rimlig hög nivå som mått på detekteringsförmågan. Detta innebär att 90 % av 
defekterna med storleken ”a” kommer att detekteras inom ett konfidensintervall på 95 %, 
där intervallet anger osäkerheten vid bestämning av detekteringsförmågan. Utifrån dessa 
studier anger SKB att med vinkelavsökningen kan ytsprickliknande defekter med en 
storlek av 2-3 mm samt 4-9 mm på ett djup av 50 mm från ytan detekteras. För 
normalavsökningen anges att defekter i storleksordning 2-9 mm kan detekteras men att 
detekteringsförmågan minskar med djupet. SKB beskriver att med dessa resultat som 
utgångspunkt kan det antas att referensmetoderna kan detektera defekter större än eller 
lika med 5 mm ner till 50 mm djup och större än eller lika med 10 mm på djupare avstånd 
från ytan. Vidare kan det antas att antalet missade ej detekterade defekter med en storlek 
större än 10 mm borde vara mycket begränsat. 
 
I (SKB dokID 1432361) beskriver SKB att inga tekniker för OFP hittills har utvecklas för 
att prova hela insatsens homogena botten eller det inre området mellan kanalrören. 
Relevanta volymetriska eller sprickliknande gjutdefekter inom dessa områden har 
beskrivits med utgångspunkt från deras brottmekaniska karakteristik. I många fall är den 
brottmekaniska klassificeringen preliminär och kräver fortsatt utredning. De givna 
acceptanskriterierna har baserats på acceptabla defektstorlekar för postulerade defekter 
som har förenklats eller anpassats för att möjliggöra skadetålighetsberäkningar. Krav 
gällande volymetriska tillverkningsdefekter har enbart beräknats utifrån fallet med 
isostatisk last. SKB beskriver vidare att för ett flertal sprickliknande defekter har inga 
beräkningar utförts för defekter som är större än SKB:s preliminära angivelser. Detta 
innebär att större defekter kan komma att tillåtas efter ytterligare utredningsarbete. SKB 
har ännu inte genomfört några beräkningar för elliptiska slagginneslutningar för området 
mellan de fyra kanalrören i PWR-insatser. Acceptanskriterier för de relevanta defekterna 
har definierats utifrån defekternas brottmekaniska klassificering och de riskområden som 
har identifierats. Ur ett brottmekaniskt perspektiv har inre sugningar, sugningsporer, 
ytblåsor (gasblåsor) samt kärnstöldblåsor klassificerats som volymetriska defekter. 
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Stelningssprickor (varmsprickor), kallsprickor och slagginneslutningar (slagger) har 
klassificerats som sprickliknande defekter. Dock har sandpartiklar klassificerats på samma 
sätt som slagger i den senaste uppdateringen (SKB dokID 1434744 rev 2). 
 
I (SKB dokID 1175208 rev 8) anges att exempel på defekter i segjärnsinsatsen är inre 
sugningar, sugningsporer, kärnstöldblåsor, ytblåsor, sandkorn eller andra partiklar från 
kokillen som ligger inbäddade på ytan eller i godset, sprickliknande defekter som t.ex. 
kallsprickor, s.k. elefanthud, slagginneslutningar (s.k. dross), mikrosugningar och felaktig 
eller oönskad grafitstruktur. De tre sistnämnda kan detekteras med hjälp av metallografi. 
SKB anser att förekomst att varm- eller kallsprickor är mycket ovanligt. 
 
SKB har som en del av kompletteringsförfarandet gradvis uppdaterat sin redovisning av 
OFP för segjärnsinsatsen (SKB dokID 1179633, SKB dokID 1434744). 

3.4.3.2 SSM:s bedömning 
Av SKB:s redovisning framgår att tillverkningsteknikens utveckling har i huvudsak 
fokuserat på BWR-insatsen och att defekternas acceptanskriterier har definierats utifrån 
dess brottmekaniska klassificering och identifierade riskområden. SSM noterar att det 
saknas defektbeskrivning och acceptanskriterier för andra delar av insatsen än den gjutna 
delen såsom kassetten, stagplåtar, stållock, skruv etc. Det finns heller ingen beskrivning av 
dessa delars betydelse för kapselns initialtillstånd. SSM anser vidare att SKB:s 
defektbeskrivning är bristfällig med avseende på förekomst av sprickor samt att 
vällningsfel inte har beaktas (avsnitt 3.2.2.2).  
 
Acceptanskriterier styr vilken provning som behöver utföras samt vilka krav som behöver 
ställas på provningssystemet. SSM anser att SKB:s nuvarande redovisning är bristfällig 
eftersom det saknas en beskrivning av defekternas karakteristik utifrån ett OFP- 
perspektiv. SSM anser att för att kunna verifiera de olika inspektionsteknikerna behöver 
möjliga och postulerade defekter och dess placering, orientering, variationer i lutning och 
vridning, morfologi och täthet vara klarlagda. Utan dessa uppgifter har SSM ingen 
möjlighet att bedöma vilken inverkan egenskaperna och variationerna hos möjliga och 
postulerade defekter har på inspektionstekniken med OFP. 
 
Med bakgrund av ovanstående brister behöver SKB förtydliga defekternas karakteristik 
utifrån ett OFP-perspektiv. I första hand behövs ytterligare kunskap om vilka defekter som 
behöver detekteras och storleksbestämas samt deras karakteristik. I andra hand behövs 
testblock med verklighetstrogna defekter som ger ett signalsvar som är representativt ur ett 
OFP-perspektiv för att kunna verifiera provningstekniken. SKB använder både för 
kvantifiering av provningstillförlitligheten genom s.k. POD-kurvor och för framtagande 
av testblock för verifiering av teknik och kvalificering artificiella defekter av typ FBH, 
CBH och notchar. Erfarenheter både i Sverige och internationellt visar dock att dessa 
typer av defekter inte ger representativa signalsvar och därför inte kan ersätta 
verklighetstrogna defekter. SSM anser därför att SKB behöver ur ett OFP-perspektiv ta 
fram verklighetstrogna defekter. Dessa erfordras vid bedömning av provningssystemets 
förmåga att detektera, karakterisera och storleksbestämma defekter samt för att kvantifiera 
kvalificeringen. Defekterna behöver vara placerade i volymen på positioner där OFP-
systemet ska kunna detektera, karakterisera och storleksbestämma defekter. 
Defektpositionerna i testblocken bör variera men även innehålla ogynnsamma positioner 
s.k. ”worst case defects”.  
 
Acceptanskriterier styr vilken provning som behöver utföras samt vilka krav som behöver 
ställas på provningssystemet. Det framgår av underlaget att inga OFP-tekniker har 
utvecklas för att prova hela insatsens homogena botten eller det inre området mellan 
kanalrören. Det saknas för närvarande även OFP-teknik och kriterier för volymen nära 
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kassettstrukturen och bakom stagplåtarna. Ingen OFP-teknik kopplad till 
defektkarakteristik är heller framtagen för att detektera eller storleksbestämma möjliga 
sprickliknade defekter på ett djup som är större än 50 mm från mantelytan. Det framgår 
inte heller av underlaget vilket tillvägagångssätt SKB kommer att tillämpa i det fall att 
volymetriska defekter som detekteras skymmer resterande volymen bakom dessa vid 
provning av området mellan kanalrören.  
Det saknas en beskrivning av hur SKB avser att karakterisera defekter som plana eller som 
volymetriska. SSM anser att en sådan beskrivning är nödvändig från ett OFP-perspektiv 
vid framtagning av teknik och kriterier för detektering och storleksbestämning. SKB anger 
att inga sprickliknande defekter har detekteras under provtillverkningen och att bara 
volymetriska defekter har observerats. Baserat på redovisat underlag har inte SSM 
möjlighet att bedöma om det finns förutsättningar för SKB att inför kommande steg i den 
flerstegsvisa prövningen ta fram tillförlitliga OFP-tekniker för detektering, karakterisering 
och storleksbestämning för de inre delarna av insatsen så som volymen mellan kanalrören.  
 
Sammanfattningsvis bedömer SSM att även om det finns brister i SKB:s underlag kommer 
SKB sannolikt efter kommande utvecklingsarbete att: 

x kunna ta fram nödvändiga defektspecifikationerna med kompletta beskrivningar 
av möjliga och postulerade defekter samt deras karakteristik för segjärnsinsatsen 

x ta fram defektsimuleringsteknik och testblock med verklighetstrogna defekter för 
att verifiera teknik, bestämma provningens tillförlitlighet samt för kvalificeringen 
av tekniken för de yttre delarna av insatsen 

x ta fram tillvägagångssätt för kvantifiering av provningstillförlitlighet samt 
kvalificering 

x ta fram OFP-provningsteknik för detektering, karakterisering och höjdbestämning 
för de yttre delarna av insatsen 

x utveckla/ta fram en kontrollordning för tillverkning av kapseln 
x utveckla/ta fram ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa och ge tilltro till att 

de krav som ställs på det färdigbyggda KBS-3 förvarets kvalitet uppfylls 
 
Däremot bedömer SSM att utifrån dagens erfarenheter och kunskaper inom OFP att det 
sannolikt inte finns förutsättningar för SKB att i kommande steg av prövningsprocessen ta 
fram OFP-teknik för detektering, karakterisering och höjdbestämning av möjliga och 
postulerade defekter i de inre delarna av insatsen (volymen mellan kanalrören). Dessutom 
bedömer SSM att det sannolikt inte heller finns förutsättningar för SKB att i kommande 
steg ta fram defektsimuleringsteknik och testblock med verklighetstrogna defekter för att 
verifiera tekniken, bestämma provningens tillförlitlighet samt för kvalificeringen av 
tekniken i dessa områden. SKB har som en del av kompletteringsförfarandet redovisat 
vissa tänkbara åtgärder (SKB dokID 1471283). SKB behöver ta fram kompletterande 
angreppssätt för att hantera defekter i dessa positioner.  

3.4.4 Tillverkning av kopparhölje 

3.4.4.1 Underlag från SKB 
SKB har utvecklat en semi-kontinuerlig gjutning av ett kopparämne och göt med 
diametrar på 850 mm och vikter upp till 16 ton (SKB TR-10-14, avsnitt 5.3). Detta 
innebär att det gjutna ämnet tillverkas styckvis med en rörlig kokill. Efter gjutning 
komprimeras det gjutna kopparämnet för att öka dess diameter till ca 1425 mm, därefter 
pressas ett centralt hål med diameter 945 mm i ämnet (”blocker”) för att göra den 
efterföljande extrusionen möjlig. Under hela denna process överstiger temperaturen för 
kopparämnet 600°C och processen sker i luft. Efter gjutning kapas götets ändar bort. Vid 
halvkontinuerlig gjutning ökar risken för defekter i början och i slutet av gjutningen. SKB 
har även med kontinuerlig gjutning producerat mindre koppargöt med en diameter på 500 



 Sida 103 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

mm för tillverkning av lock och bottnar. Den kontinuerliga gjutningsprocessen som 
används medför att slagg eller andra defekter koncentreras vid ändarna av götet vilka 
kapas bort. Flera ämnen tillverkas samtidigt då göten kapas i flera delar med erforderlig 
längd. Det är lättare att gjuta göt med mindre diameter och dessa små kopparämnen saknar 
problematiken med ökad risk för defekter i start- och slutskede av gjutningen. På samma 
sätt som för gjutning av insatsen har utveckling av tillverkningsprocessen för koppargöt 
skett i samarbete med leverantören. Gjutningsprocessen har utvecklats under åren vilket 
har medfört minskad syrehalt, färre centrala sprickor, bättre kontroll av fosforhalten samt 
förbättrad ytkvalitetet. 
 
SKB har studerat olika metoder för tillverkning av kopparrör från ett gjutet kopparämne. 
Dessa är rullformning av varmvalsade kopparplåtar med längsgående svetsar (två 
rörhalvor med två längsgående svetsar), extrusion, dornpressning (”pierce and draw”) 
samt smidning. Arbetet har i första hand fokuserat på tillverkning genom extrusion och 
dornpressning. SKB har utvecklat tillverkningstekniken för kopparrören tillsammans med 
leverantörer under årens lopp och detta arbete väntas fortsätta. SKB hade till och med 
halvårsskiftet 2008 tillverkat 27 kopparrör med extrusion, 11 med dornpressning, 9 med 
smidning och 13 med rullformning med längsgående svetsar. SKB har valt extrusion som 
referensmetod för tillverkning av kopparrör med utgångpunkt från metodens 
repeterbarhet. Extrusionsmetoden anses vara robust och kan automatiseras med få 
processparametrar. Dessutom anser SKB att metoden har hög kapacitet och medför en låg 
risk för uppkomst av defekter. SKB bedömer att defekter i kopparröret kommer att vara 
placerade i rörets centrala delar och de kan tas bort under håltagningsoperationen som 
inleder extrusionsprocessen. Efter extrusion kommer prov tas ut för att verifiera 
materialets brottförlängning (>40 %). Dessutom kommer krav på materialets maximala 
medelkornstorlek (<360 µm) verifieras med såväl metallografiskt prov som 
ultraljudprovning. Krav på krypförlängning till brott kommer inte att provas för varje rör, 
då detta anses vara för tidskrävande. Denna egenskap kommer enligt SKB att tillskrivas 
resultatet från den kemiska analysen med avseende på innehåll av fosfor (30-100 ppm) 
och svavel (<12 ppm). Fosfor är i sammanhanget det legeringselement som enligt SKB 
ger kopparn hög krypförlängning. Fosfor tillsätts genom trådmatning av en fosforlegering 
under gjutförloppet (TR-10-14, avsnitt 5.3.2). Trådmatning av legeringselement är enligt 
SKB en för industrin vanlig metod för att tillsätta legeringselement. SKB bedömer 
sammanfattningsvis att kopparrör tillverkade med den valda referensmetoden kommer att 
kunna uppfylla de tillverkningskrav som har definierats för referenskapseln.  
 
SKB har valt smidning som referensmetod för tillverkning av kopparlock och 
kopparbotten vilket ger ett homogent finkornigt material med hög duktilitet. För smidda 
lock och bottnar redovisar SKB samma krav som för det extruderade röret. 
Smidesprocessen utförs liksom för extrusion i luft utan skyddande atmosfär. Oxider som 
kommer från gjutningen och/eller vid smidesprocessen kan ge upphov till icke önskvärda 
defekter vilka skall kunna detekteras med oförstörande provning. Det smidda ämnet 
bearbetas därefter i kallt tillstånd till slutlig geometri. SKB planerar att utföra kontroll av 
mekaniska egenskaper, kemisk sammansättning och kornstorlek på samma sätt som för 
det extruderade röret. Krav på kemisk sammansättning och materialets mekaniska 
egenskaper är samma som för det extruderade röret. SKB bedömer sammanfattningsvis att 
även lock och bottnar tillverkade med den valda referensmetoden kommer att kunna 
uppfylla krav kopplade till referenskapseln. För kopparlock och bottnar anges att gjutning, 
maskinbearbetning samt kvalitetskontroll kommer att utföras av leverantörerna. 
 
Inneslutningar och kaviteter kan även uppträda vid gjutning av koppar. I första hand har 
defekter noterats i form av krympsprickor och kaviteter som uppträtt i de stora 
koppargötena som är avsedda för rörtillverkning och företrädesvis i deras centrala delar. 
Defektförekomsten har varit mest uttalad i götens ändar. Andra tänkbara defekter i göten 
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är oxidinneslutningar och inneslutningar av främmande partiklar. Vid extrusionen kan 
defekter från göten hamna i de formade kopparrören. Krympsprickor med icke-oxiderade 
ytor anses kunna läka samman vid extrusion och därmed försvinna medan ytdefekter med 
oxiderade ytor hos göten skulle kunna forma stråk av oxidpartiklar i det extruderade röret.  
 

3.4.4.2 SSM:s bedömning 
De valda tillverkningsmetoderna för kapselns kopparhölje bedöms preliminärt vara 
godtagbara som grund för vidare utveckling. Det kvarstår emellertid betydande behov av 
fortsatt utvecklingsarbete för att dels fastställa vissa materialkrav dels kunna säkerställa att 
samtliga kvalitetskrav kan uppnås. Även om utvecklingsarbetet enligt SSM inte är färdigt 
medför SKB:s utvecklingsarbete under det senaste årtiondet en möjlighet att bedöma 
metodens potential. SSM bedömer mot denna bakgrund att det med betydande 
utvecklingsinsatser finns förutsättningar att kapselns kopparhölje kan komma att uppfylla 
uppställda materialkrav ingående i kopparhöljets initialtillstånd. SKB behöver i sitt 
fortsatta program åtgärda de brister som SSM redogör för nedan. 
 
SSM anser att SKB ännu inte visat att det extruderade kopparröret kan tillverkas så att en 
tillräckligt homogen fosforhalt kan uppnås. Denna fråga har betydelse för SKB:s krav på 
kopparrörets krypduktilitet. SSM bedömer dessutom att det behövs ytterligare underlag 
som visar huruvida oxidiska defekter kan förekomma i betydelsefull omfattning i 
kopparröret efter tillverkning. SKB hänvisar visserligen till att ultraljudsprovning har 
utförts utan att hitta några defekter i de extruderade kopparrören. SSM bedömer emellertid 
att den utförda provningen inte varit kvalificerad att hitta oxidiska defekter (SKB TR-10-
14, avsnitt 5.3.3), och därigenom kan förekomst av defekter för närvarande inte uteslutas. 
Oxidiska defekter kan ha en negativ inverkan på korrosionsbarriären. Följande punkter 
som förklaras nedan utgör exempel på områden där uppgifterna i ansökan samt i de 
kompletteringar som SSM har tagit del av bedöms vara otillräckliga:  

x Inverkan av sammansättningsvariationer i koppar samt kravspecifikation av 
föroreningshalter i koppar är ofullständig. 

x Kravspecifikation för maximal syrehalt i koppar respektive syrehaltens inverkan 
på kopparns krypegenskaper behöver förtydligas. 

x Kravbilden för defekter i kapselns koppardelar är ofullständig. 
x Ofullständig redovisning avseende säkerställande av krypduktilitet genom 

bestämning av fosforhalt. 
x Otillräcklig redovisning för att bedöma om SKB:s strategi att kvalitetssäkra 

fosforhalt uppnås genom kontroll av fosforhalt i koppargötets båda ändar. 
 

SKB har kompletterat ansökan med en undersökning av variationen av 
legerings/föroreningselement i koppargöt (SKB dokID 1411243). SSM bedömer att 
sammansättningsvariationer i gjutna kopparmaterial är svåra att helt undvika. Även om 
SKB:s analys av resultaten att variationen i kemisk sammansättning är liten i götets 
radiella riktning föreligger variationer för kemisk sammansättning i götets axiella riktning. 
SKB:s redovisning visar att syrehalten i botten av ett göt i vissa fall kan överstiga den 
kravsatta syrehalten (<5 ppm) för götets initialtillstånd (SKB TR-10-14, avsnitt 7.1.1). 
Variationer föreligger också mellan olika koppargöt. Undersökta koppargöt i (SKB dokID 
1411243) har cirka 4 ggr högre syrehalt jämfört med det uppmätta medelvärdet för de 8 
stycken göt som redovisas i (SKB TR-10-14) (4.5 ppm jämfört med 1.1 ppm). SSM 
noterar vidare att halten tellur, zink och vismut i göten överstiger vad som specificeras i 
standarden för C10100 materialet och att även dessa föroreningshalter varierar i götets 
axiella led. SSM anser att ytterligare insatser krävs för att säkerställa att 
sammansättningsvariationer håller sig inom fastställda gränser. SSM noterar avsaknaden 
av specifikationer för föroreningshalter för tellur, zink, och vismut (SKB TR-10-14) men 
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denna information kan infogas i nästa utgåva av konstruktionsförutsättningarna för 
kopparkapseln. 
 
Koppardelarnas innehåll av syre är betydelsefull eftersom relaterade materialegenskaper 
avser både korrosionsmotstånd och krypduktilitet, dvs. töjning till brott vid kryplast (SKB 
doc 1371851). Krypprovat friktionssvetsat kopparmaterial har i vissa fall haft syrehalter i 
materialet på 23 ppm (SKB dokID 1391374). SKB:s redovisning visar också att oxider 
kan bildas vid tillverkning av kopparrör eftersom tillverkningsprocessen för kopparröret 
sker utan skyddsgas. SSM anser därför att kravet på kopparens innehåll av syre behöver 
förtydligas i förhållande till vad som anges i SKB:s ansökan (”oxygen content up to some 
tens of ppm”) (SKB TR-10-14). SSM noterar att SKB som en del av kompletteringsfasen 
reviderat tillverkningskravet med avseende på syrehalt till < 5 ppm (SKB dokID 
1471283). SSM anser vidare att SKB behöver bedriva ytterligare forskning för att 
undersöka om syrehalten i koppar kan påverka kopparens krypegenskaper inom kravsatt 
intervall för syrehalt.  
 
SKB anger att information om defekter i kopparrör och kopparlock/botten för närvarande 
är begränsad (SKB TR-10-14, avsnitt 7.1.5). Ett antal kopparör och kopparlock/bottnar 
har blivit undersökta men med preliminära oförstörande provningsmetoder. SKB har 
redovisat en sammanställning av defekter som kan förväntas bildas vid tillverkning av 
kopparröret (SKB dokID1175208). SSM anser emellertid att SKB:s redovisning av 
uppkomst av sprickliknande defekter är bristfällig. SKB behöver motivera varför inte inre 
radiella sprickor så kallade ”chevron sprickor” kan bildas under extrusionsförloppet 
(Dieter m.fl., 2003).  
 
SKB anser att kravet på fosfor i kopparmaterialet (30-100 ppm) har stor betydelse för att 
säkerställa tillräcklig krypduktilitet (>15 %). Syrefri koppar utan fosfor (OF-koppar) kan i 
vissa fall ha krypförlängningar under 1 % vilket har visats genom experiment (SKB TR-
09-32). Enligt SKB:s plan skall fosforinnehållet bestämmas genom provuttag i 
koppargötets topp och botten. SKB har i en komplettering redovisat att variationen i 
fosforhalt är liten i koppargöten (SKB dokID 1371851). SKB:s motivering av kravsättning 
av fosforinnehållet baseras på resultat som visar att ett kopparmaterial med 30-100 ppm 
fosfor har cirka 3 ggr högre krypduktilitet jämfört med ett kopparmaterial utan fosfor 
(SKB TR-09-32, avsnitt 5.2). Enligt SSM:s bedömning är dock en svaghet i detta 
resonemang att även kopparmaterial utan fosfor under de provningstekniska 
förutsättningar som gällde vid provningen hade tillräcklig krypduktilitet. Dessa 
gynnsamma förutsättningar kan dock inte förutsättas gälla under verkliga 
slutförvarsförhållanden. SSM anser att betydelsen av denna fråga är att det i realiteten 
endast är fosforinnehållet som kommer att kunna kvalitetsäkras för att påvisa tillräcklig 
krypduktilitet. 
 
SSM anser att SKB:s metod för att kontrollera fosforhalt i koppargöten är otillräcklig och 
att ytterligare insatser kommer att krävas. Det kan inte uteslutas att störningar i 
trådtillförseln av fosfor vid gjutförloppet kan medföra variationer av fosforhalten längs det 
cirka 2.5 m långa koppargötet. SSM anser därför att det inte går att enbart säkerställa 
SKB:s kravsatta krypduktilitet via analys av fosforhalt i götets topp och botten. SSM anser 
att kompletterande mätningar erfordras liksom eventuellt behov av tillverkningsprov kan 
föreligga med avseende på krypduktilitet. SKB:s specifikation av fosforhalt i 
kopparmaterialet motsvaras inte av någon legering som idag används kommersiellt. De 
fosforlegerade kopparmaterialen som kommersiellt används idag (t.ex. C12200) innehåller 
högre halter (150-450 ppm). I dessa legeringar tillsätts fosfor för att ta bort syre från 
materialet. Beroende på att fosfor är en betydligt kraftfullare desoxidant än koppar 
kommer inte kopparoxider att kunna samexistera i en smälta med överskott på fosfor. 
Processtekniskt finns det vissa svårigheter med att tillsätta fosfor i en kopparsmälta 
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beroende på att omröringen måste säkerställas för att erhålla en bra desoxidation av 
smältan.  
 
SSM anser att ovanstående frågeställningar kopplade till tillverkningen av extruderade 
kopparrör även är relevanta för tillverkningen av kopparlock och kopparbottnar. 
Smidesprocessen medför att oxider eller slagg som finns på det gjutna ämnet innan smide 
kan tryckas in i materialet på liknande sätt som vid extrusion av kopparrör. SKB avser 
dock inte att prova varje ämne för sig eftersom gjutprocessen inte ger upphov till 
betydande kemiska variationer (SKB dokID1371851). Enligt SSM:s bedömning krävs 
dock ytterligare kvalitetskontroll särskilt i syfte att säkerställa homogen halt av fosfor med 
tanke på dess betydelse för materialets krypduktilitet.  
 
SKB redovisar att kallbearbetning vid tillverkningen av kopparlock och kopparbottnar 
reducerar materialets krypbrottsförlängning (SKB TR-09-32). För att belysa denna fråga 
kompletterade SKB ansökan genom att redovisa hårdhetsmätning av fem stycken smidda 
kopparlock (SKB dokID 1371851). SKB använde en omräkningsfaktor för att relatera 
uppmätta hårdheter till sträckgränsen (Rp0.2). Sträckgränser i locken varierade mellan 
114-170 MPa i de aktuella mätpunkterna. Smidesprocessen kan därmed ge upphov till 
teknologiska töjningar på upp till 15-20 % (SKB R-09-14). SKB redovisar att de nu 
utvecklat en värmebehandlingsprocess för locken som enligt uppgift ger en jämnare låg 
hårdhet för lock/botten. SKB har dessutom fört in värmebehandling av samtliga 
lock/bottnar i referensmetoden. SSM anser att SKB med denna värmebehandling 
tillräckligt redovisat att initialtillståndet för lock/bottnar inte kommer innehålla 
kallbearbetade delar. 

3.4.5 Friktionsomrörningssvetsning av koppar 

3.4.5.1 Underlag från SKB 
SKB planerar att utföra svetsning av koppardetaljer som rör, kopparlock, och 
kopparbotten genom friktionsomrörningssvetsning FSW (”Friction Stir Welding”). Denna 
metod för svetsning av koppardetaljer har utvecklats av SKB sedan 2002. SKB har genom 
åren utvecklat två olika svetsmetoder, FSW och elektronstrålesvetsning EBW (”Electron 
Beam Welding”) men har valt FSW som referensmetod (SKB dokID 1175162). FSW 
innebär att ingen uppsmältning av materialet sker utan svetsning genomförs i fastfas och 
är närmast att betrakta som att koppardelarna ”välls” ihop som vid varmsmide. Metoden 
bygger på att ett verktyg av ett värmebeständigt material (nimonic 105) roterar i 
kopparmaterialet och alstrar tillräckligt med värme för att delarna ska sammanfogas. Det 
roterande verktyget består av en konisk tapp och en cylindrisk skuldra som pressas ner i 
svetsgodset. Tappens funktion är att genom friktion värma upp svetsgodset och genom sin 
form och rotation tvinga godset att flyta runt tappen och skapa en svets. Efter att ha utfört 
69 lock- och bottensvetsar anser SKB att både svetsprocessen och svetssystemet är robust 
och stabilt. Svetsförsöken har visat att repeterbarhet och tillförlitlighet hos svetsprocessen 
är god men SKB anser ändå att fortsatt optimering av svetsmetoden kommer att behövas. 
SKB anger att utvecklingsarbetet kommer att inriktas på att möjliggöra automatisk 
styrning av svetsproceduren för produktion.  
 
Svetsprocessen kan beskrivas med följande processparametrar; spindelvarvtal, svetskraft 
(kN), verktygstemperatur (°C) och inträngning av skuldra (mm). SKB har baserat på dessa 
parametrar tagit fram ett processfönster som med en optimerad verktygsuppsättning anses 
kunna reducera förekomst av svetsdefekter som foglinjeböjning (”joint line hooking”) till 
ett minimum av 0.4-1.5 mm i radiell riktning. SKB anger att foglinjeböjning är den enda 
återkommande defekten som har detekterats med OFP. Defekten uppstår då 
verktygstappens spets går för djupt och materialflödet flyttar den vertikala foglinjen ut 
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mot ytan. Även inre håligheter så som s.k. maskhål har påvisats nära ytan med OFP. 
Denna defekt har dock endast uppstått om svetsparametrarna befunnit sig utanför 
processfönstret. I svetsgodset har också områden med små ytnära oxidpartiklar 
observerats men dessa tas normalt bort vid efterbearbetning av svetsen. Enstaka porer eller 
porstråk samt spår av verktygsmaterial i svetsgodset har observerats. Beroende på 
materialflödet vid svetsning kan även stråk av oxidpartiklar bildas djupare i svetsen vilka 
är svåra att observera med konventionell metallografi. SKB gör bedömningen att viss 
förekomst av oxid- och främmande partiklar inte påverkar korrosionsegenskaperna.  
 
SKB har sammaställt all viktig utveckling av referenssvetsproceduren och detta material 
inkluderar även användning av en argongaskammare för svetsning med skyddsgas (SKB 
dokID 1435653). Argongaskammaren eftermonterades på svetsmaskinen för att studera 
svetsning i syrefri miljö. Syftet med användning av skyddsgas är att minimera 
oxidpartiklarna i svetsen. Övrig viktig utveckling är bland annat användning av en 
kaskadregulator som automatiskt styr tapptemperaturen genom att justera verktygets 
rotationshastighet. Denna åtgärd förbättrar säkerhetsfaktorn hos verktygstappen mot brott 
genom att temperaturen på ett mer tillförlitligt sätt håller sig inom processfönsteret 790-
910°C. SKB anger vidare att kaviteter som maskhål förekommer vid tapptemperaturer 
lägre än 790°C. Maskhålen är inneslutna vid temperaturer mellan 750-790°C medan 
håligheterna kan vara ytbrytande vid temperaturer lägre än 750°C. Regulatorn justerar 
temperaturen till ett börvärde på 845 ± 5°C.  
 
Foglinjeböjning, förflyttad skarv och bindfel (kvarvarande fog) är plana defekter. 
Foglinjeböjning uppstår när den vertikala skarven mellan lock och rör böjs utåt och följer 
nedre svetskonturen. Förflyttad skarv sker när den vertikala skarven mellan lock och rör 
förflyttas uppåt och uppkommer på grund av ett materialflöde runt verktygstappens spets. 
Bindfel uppstår när verktygstappens spets inte penetrerar tillräckligt djup. Mest 
oxidpartiklar har indikerats vid start- och överlappssekvensen på grund av högre 
temperatur och icke optimal gasskydd vid dessa sekvenser. SKB anger att efter att 
verktygstapparna har ytbelagts med kromnitrid (CrN) finns inga spår av tappmaterial eller 
beläggning i svetsgodset. Därmed är tappbrott det enda sättet att få tappmaterial i 
svetsgodset. Tappbrott noteras direkt i svetsdata då det medför ett stort fall i 
värmetillförseln från verktyget. Verktygstappen inspekteras också visuellt efter svetsning 
för att utesluta tappbrott. Alla tappbrott som hittills inträffat har inneburit att minst 25 mm 
tapp brutits av och lämnats kvar i svetsgodset. Tappbrott förekommer vid temperaturer 
högre än 910°C. SKB anger vidare att framtida undersökningar kommer att säkerställa 
behovet och användning av den regulator som kontrollerar svetsdjupet vid 
referenssvetsningsprocessen. 
 
SKB beskriver att de tre svetsparametrar som kan ändras under svetsning och därmed 
påverkar defektbildning är svetshastighet längs foglinjen, verktygets rotationshastighet 
och den kraft som verktyget trycker med mot kapseln för att ha rätt djup (SKB dokID 
1415307). Förutom dessa svetsparametrar som kan justeras under svetsning så finns det 
flera andra parametrar som påverkar svetsresultatet; t.ex. svetsverktygets geometri, 
eventuell vinkel mellan verktyget och kapselytan samt svetsriktning och verktygets 
rotationsriktning. SKB anger att defektbeskrivningen avser det fall när verktyget förflyttas 
och roterar medsols.  
 
Sammanställningen av defekter som kan uppkomma vid FSW baseras på omfattande 
provsvetsningar och de därtill kopplade undersökningar som SKB har genomfört (SKB 
dokID 1415307, avsnitt 4). Indikationer påvisade från OFP och slumpmässigt utvalda 
prov har verifierats och undersökts genom metallografiska undersökningar och 
mikrofokusdatortomografi. Områden där svetsprocessen har varit utanför processfönstret 
har undersökts. I utvalda områden har delar kapats ut för vidare undersökning med 
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framförallt röntgen och metallografi. Vidare har flera metallografiska undersökningar av 
oberoende laboratorier gett information om framförallt små defekter eller andra avvikelser 
som inte påvisas vid OFP. SKB beskriver att eftersom defektbildningen vid FSW i koppar 
och aluminium i stort sett är likvärdig kan defektkarakterisering i standarden (SS-EN ISO 
25239–5:2012) användas. Denna standard beskriver de defekter som kan uppstå vid FSW 
i aluminium och dess legeringar. SKB anger att de relevanta defekttyper från standarden 
som kan uppstå vid FSW av koppar är kavitet, foglinjeböjning och kvarvarande fog. 
Utöver defekterna angivna i standarden kan ytterligare två typer av defekter uppkomma 
vid svetsning av kopparkapslar, oxidpartiklar och tappmaterial i svetsgodset. SKB 
beskriver vidare att risken för att producera kaviteter är mycket liten vid normala 
svetsbetingelser. Den förflyttade skarven kan som mest förflyttas lika mycket som 
tappspetsens diameter (7 mm). I och med att området mellan den ursprungliga skarven och 
den förflyttade skarven svetsas reduceras inte korrosionsbarriären och därmed behöver 
denna defekt inte detekteras vid oförstörande provning av svetsen. Den enda metod som 
har påvisat oxidpartiklar är metallografiska undersökningar. SKB anger att förekomsten 
av oxidpartiklar kommer att minimeras genom processkontroll av atmosfären vid 
svetsning och därmed behöver denna defekt inte beaktas vid OFP av svetsen. Eventuella 
rester av tappmaterial i svetsgodset kommer att kontrolleras genom specifik kontroll av 
verktyget efter svetsning och därmed behöver denna defekt inte beaktas vid OFP av 
svetsen. 
 
Beträffande defekternas acceptanskriterier anger SKB att ur en mekanisk 
integritetssynpunkt tillkommer inga krav avseende defekter (SKB dokID 1415307, avsnitt 
5). Kraven vid OFP på detektering och storleksbestämning utgår från 
initialtillståndsbeskrivningen (TR-10-14) där en maximal reduktion av koppartjockleken 
på 10 mm kan accepteras.  

3.4.5.2 SSM:s bedömning 
SSM har ännu inte (juni 2015) kunnat ta ställning till om SKB:s 
friktionsomrörningssvetsning av koppar har förutsättningar att uppfylla de krav som ställs 
i samband med slutförvaring av använt kärnbränsle. SSM bedömer att SKB vare sig i 
ansökan eller i inkomna kompletteringar har visat att sammanhängande oxidstråk kan 
undvikas i svetsfogen. SSM anser att områden med sammanhängande oxider medför att 
korrosionsbarriären reduceras. Oxidinnehållet kan påverka svetsfogen genom reaktioner 
med kopparns väteinnehåll samt väte som genereras via korrosionsreaktioner i syrefri 
miljö. Dessutom utesluter varken SKB (SKB dokID1371851) eller SSM att kapselns 
krypegenskaper kan reduceras vid förekomst av sammanhängande oxidpartiklar. SSM 
anser därför att SKB behöver genomföra fördjupade studier kring möjligheterna att 
eliminera och detektera oxidstråk samt analysera deras möjliga betydelse för kapselns 
långsiktiga skyddsförmåga. Följande punkter utgör exempel på områden där uppgifterna i 
ansökan samt i de kompletteringar som SSM har tagit del av bedöms vara otillräckliga: 

x skyddsgasens påverkan på svetsens innehåll av oxider samt processfönstrets 
tillämpbarhet vid svetsning i argon 

x gasskyddets tillförlitlighet under drift och kravspecifikation av högsta acceptabel 
syrehalt i skyddsgasen under svetsning för att sammanhängande oxidstråk ska 
kunna uteslutas  

x formulering av krav på renhet för ytor som omfattas av FSW-svetsning samt 
acceptansnivåer för verktygsrester i svetsgodset 

x svetsparametrarnas påverkan på risk för sammanhängande områden med oxider 
x svetsdefekternas påverkan på vissa degraderingsprocesser 

Svetsgodsets sammansättning kommer i all väsentlighet att motsvara sammansättningen 
av kopparrör och kopparlock/botten eftersom FSW-svetsning inte tillför något 
tillsatsmaterial. Den komponent i kopparn som kan påverkas är framför allt svetsgodsets 
innehåll av syre/oxider (SKB TR-10-14, avsnitt 5.5.7). SSM anser att det kan finnas två 
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källor till att syrehalten ökar vid FSW-svetsning dels om FSW utförs i luft, dels förekomst 
av oxider på fogytor. SKB har i samband med ansökan inte beaktat hur svetsparametrarna 
påverkar sammanhängande områden med oxider (SKB TR-10-14). I en komplettering till 
SSM har SKB dock redovisat att det förekommer sammanhängande områden av oxider 
med längden 22 mm (cirka 6-7 mm i radiell riktning) för FSW-svetsar utförda i luft 
(december 2013; SKB dokID 1371851).  
 
SKB har meddelat SSM att FSW i kapselns referensutformning har justerats och att 
numera skall svetsning genomföras med skyddsgasen argon (september 2013) (SSM2011-
1137-45). SKB redovisar att skyddsgas kommer att anbringas på utsidan men inte på 
rörets insida. SKB redovisar i en komplettering att FSW i skyddsgas medför betydligt 
mindre förekomst av sammanhängande oxider men att problemet inte helt har eliminerats 
(SKB dokID 1371851). Syrehalten i kopparmaterialet ökar sannolikt i viss utsträckning 
även vid svetsning med skyddsgas och denna halt kan enligt SSM:s bedömning inte 
kontrolleras efter svetsning. SSM anser att SKB inte har visat att förekomst av 
sammanhängande oxider kan undvikas genom användning av skyddsgas. Ytterligare 
utvecklingsarbete är nödvändigt för att visa hur svetsgodsets syreinnehåll påverkas av 
användningen av skyddsgas. SSM anser vidare att det finns specifika problem kopplade 
till gasskyddets tillförlitlighet under drift. Intermittenta ökningar av syrgashalt har t.ex. 
observerats under de försök som hittills har genomförts (SKB dokID 1371851). SKB har 
inte heller visat hur gasskydd vid FSW-svetsens överlappsområde kan säkerställas samt 
hur överlappsområdets innehåll av oxider påverkas när verktyget kör över skägget i slutet 
av svetsen. SSM noterar att SKB ännu inte har värderat om skyddsgas på kapselns insida 
kan reducera oxidförekomst vid svetsning. 
 
Övergång till svetsning med skyddsgas innebär att det svetsfönster som SKB har redovisat 
inte avser aktuell referensmetod (SKB TR-10-14, avsnitt 5.5.7). Enligt SKB:s 
kompletterande information till SSM anges att processfönstret är identiskt vid svetsning i 
argon (SSM2011-1137-58). Enligt SSM:s bedömning har dock SKB:s arbete med att 
etablera ett optimalt processfönster endast beaktat att undvika att svetsverktygets 
inträngning är < 0,4 mm samt att tapptemperaturen är < 790°C, och inte att undvika 
sammanhängande oxidområden. SKB anger i en komplettering till SSM att de avser 
formulera krav på acceptabel syrehalt i skyddsgasen under svetsning (SKB dokID 
137851). Enligt SSM:s bedömning bör detta följas upp med studier kring tillförlitlighet av 
att via processkontroll upprätthålla låg syrehalt i svetsgodset. Svårigheter avseende 
kravställning av syrehalt är som SKB själva påpekar kopplat till att oxidpartiklar kan 
samlas i stråk.  
 
För att reducera inverkan av ytoxider planerar SKB att införa någon form av rengöring för 
fogytor innan svetsning. SKB redovisar att fogberedningsmetoder har använts på provbitar 
för att skapa rena ytor men några studier av utfallet från verkliga svetsar har ännu inte 
rapporterats. SSM har noterat att det inte finns något konkret formulerat krav på renheten 
med avseende på oxid för de ytor som omfattas av FSW-svetsning i SKB:s komplettering 
(SKB dokID 1371851). Beträffande andra typer av tänkbara föroreningskällor som 
verktygsmaterialet bedömer SSM att SKB har visat att slitage av verktyget inte påverkar 
svetsgodset under normal drift. SSM anser dock att SKB bör formulera acceptansnivåer 
för verktygsrester i svetsgodset vid den efterföljande oförstörande provningen, liksom 
formulera krav på renheten med avseende på oxid för de ytor som omfattas av FSW-
svetsning. SSM noterar att SKB som en del av kompletteringsförfarandet har angivit att 
acceptanskriteriet med avseende på verktygsrester formuleras som ett högsta tillåtet slitage 
på svetsverktyget (SKB dokID 1471283). 
 
Betydelsen av att minimera sammanhängande oxidområden i svetsen kan relateras till 
krav kopplade både till korrosionsbarriären och till krypegenskaper för svetsfogen. SKB 
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anger att ingen signifikant negativ påverkan av oxidpartiklar har identifierats förutom i 
den defekt som SKB kallar förflyttad vertikal fog. Denna fogrest har även benämnts som 
oxidinneslutningar i vissa rapporter (Auerkari, 2009). SSM anser att såväl 
sammanhängande oxider (”förflyttad fogrest”) som foglinjeböjning behöver studeras 
ytterligare för bedömning av en eventuell påverkan på kapselns mekaniska integritet. 
Dessutom bör det beaktas huruvida förekomst av svetsfogens oxidinnehåll kan påverka 
fogen genom reaktion med kopparns väteinnehåll samt väte som genereras via 
korrosionsreaktioner i syrefri miljö eller av den vätgas som kan förekomma inuti kapseln 
beroende på korrosion av järn. Enligt SSM:s bedömning är behovet av studier kring 
defekternas betydelse för degraderingsmekanismer delvis avhängigt av i vilken omfattning 
som svetsfogens oxidinnehåll kan minimeras under FSW. SSM noterar att experimentellt 
underlag som indikerar att oxidiska inneslutningar kan påverka friktionssvetsat 
kopparmaterials krypegenskaper nyligen har publicerats (Rantala m.fl., 2015). SKB har 
inte redovisat en teknik eller sätt att detektera oxider efter svetsning. SSM bedömer att 
användning av standarder för FSW i aluminium inte är möjlig utan motivering.  
 
SKB har kompletterat ansökan med sambandet mellan den radiella utbredningen av 
foglinjeböjning och variation av vissa svetsparametrar (SKB dokID1371851). Enligt SKB 
går svetsverktygets inträngning (D) inte att variera i någon högre utsträckning, maximalt ± 
0.5 mm. Genom att hålla verktyget på utprovat djup så undviks bildande av skägg. SSM 
anser att då FSW-processen är laststyrd går det inte att samtidigt styra djupet. Detta 
framgår även av SKB:s redovisning av 20 stycken locksvetsar där krav på D redovisas och 
mäts en gång per locksvets. SSM anser att SKB bör redovisa hur D påverkas när kraften 
och verktygstemperaturen intar minimum respektive maximumvärden inom svetsfönstret. 
SKB redovisar att en regulator håller på att utvecklas för att reducera kraften när 
svetsdjupet blir för stort. SSM anser att SKB fortsättningsvis bör undersöka hur fler 
parametrar kan påverka svetsresultatet som t.ex. tillverkningstoleranser för lock och rör, 
svetsverktygets axiella position i förhållande till skarv mellan lock och rör samt avståndet 
mellan rör och lock om det är större än noll.  

3.4.6 Provning av kopparkomponenter och kopparsvets 
SSM sammanfattar i detta avsnitt kortfattat SKB:s redovisning och utvecklingsarbete 
kopplad till provning av kopparkomponenter och kopparsvets. SSM avser även att 
offentliggöra ett särskilt PM med en mera detaljerad och genomgående beskrivning av 
SKB:s redovisning kring kontroll och provning av kapseln. Därför följer nedan enbart ett 
urval av SKB:s redovisning, en mera utförlig beskrivning kommer i samband med att 
SSM publicerar den fullständiga granskningsrapporten. 

3.4.6.1 Underlag från SKB 
I produktionsrapporten (SKB TR-10-14) beskriver SKB att ultraljud (UT) har valts ut som 
huvudteknik för oförstörande provning (OFP) av kopparröret. SKB anser att defekter som 
uppkommer under extrudering sannolikt har en laminär utbredning och därför har PA UT 
normalavsökning valts som en första referensmetod för provning. På grund av teknikens 
begränsningar nära ytan utförs UT provningen innan kopparröret maskinbearbetas till 
slutlig dimension. Provning av ytan kommer att genomföras efter slutlig 
maskinbearbetning. SKB har ännu inte definierat vilken metod som kommer att användas 
för ytprovningen samt vilka acceptanskriterier som kommer att användas. Detta arbete 
behöver vara klart innan tillverkning av kopparrör kan påbörjas. SKB utvecklar för 
närvarande en teknik baserad på konventionell vinkelavsökning med transversalsökare för 
att detektera ytrepor. Förutom eventuell förekomst av defekter kontrolleras även 
materialets ljuddämpning för att säkerställa att kraven på detekteringsförmågan uppfylls. 
Eventuellt kommer även OFP att användas för mätning av godstjocklek. 
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Under UT-provning av vissa kopparrör har områden med hög ljuddämpning identifierats. 
Det har visats att dessa områden har en större medelkornstorlek och betydligt större 
maximal kornstorlek som dock inte överstiger kravet på en medelkornstorlek mindre än 
360 µm. Vid metallografisk undersökning har till exempel ett område med hög 
ljuddämpning uppmäts med medelkornstorleken 172 µm och en största kornstorlek på 
1070 µm. 
 
Provningstillförlitligheten har bestämts med hjälp av multiparameter POD baserat på 
indikationer från artificiella defekter av typ flatbottenhål (FBH). Multiparameter POD 
möjliggör implementering med hjälp av modellering av flera parametrar vid bestämning 
av detekteringsförmågan i form av POD-kurvor med ett begränsat urval av data. Detta tar 
hänsyn till påverkande parametrar såsom djup, vinkel, defektstorlek och 
materialdämpning. Ett värde av ”a90/95” har ansetts vara en rimlig hög nivå som mått på 
detekteringsförmågan. Utifrån dessa studier på artificiella defekter anger SKB att 
normalavsökningen har en detekteringsförmåga inom ett intervall av 2-5 mm. Med detta 
resultat som utgångspunkt kan det antas att OFP kan detektera 5 mm stora defekter i 
kopparröret. 
 
SKB har även valt UT som huvudteknik för OFP av kopparlock och kopparbottnar. På 
grund av teknikens begränsningar nära ytan utförs UT-provningen innan de smidda 
ämnena maskinbearbetas till slutlig dimension. Provning av ytan kommer att genomföras 
efter slutlig maskinbearbetning. SKB avser att ta fram metod och definiera relevanta 
acceptanskriterier för ytprovning innan produktion av kapslar kan påbörjas. Smidda 
ämnen för bottnar tillverkas på samma sätt som för locken där den enda skillnaden är de 
slutliga dimensionerna efter slutlig maskinbearbetning och därför beskrivs i det följande 
enbart provningen av locken. För UT-provningen delas locket i två delar, det inre tunnare 
området med liknande geometri som kopparröret och det yttre tjockare området. 
Referensmetoden är PA UT normal avsökning med immersionsteknik. Syftet är att 
detektera inneslutningar och smidesveck samt ge indikationer på variationer av 
kornstorleken. Förutom eventuell förekomst av defekter kontrolleras även materialets 
ljuddämpning. 
 
Provningstillförlitligheten har bestämts med hjälp av multiparameter POD och volym 
POD baserat på indikationer från artificiella defekter av typ flatbottenhål (FBH). Volym 
POD anger den totala detekteringsförmågan från olika UT-provningskonfigurationer 
tillsammans. Även här har ett värde av ”a90/95” ansetts vara en rimlig hög nivå som mått på 
detekteringsförmågan. Utifrån dessa studier på artificiella defekter anger SKB att tekniken 
har en detekteringsförmåga inom ett intervall av 2-5 mm. Med dessa resultat som 
utgångspunkt drar SKB slutsatsen att OFP kan detektera 5 mm stora defekter i 
kopparlocket. 
 
OFP kommer också att omfatta bottensvets respektive locksvets utförd med FSW som 
generellt ger ett finkornigt och homogent material. Vid OFP av svetsarna gäller samma 
förutsättningar förutom att bottensvetsen görs i kapselfabriken medan locksvetsen som 
försluter kopparkapseln görs i inkapslingsanläggningen. OFP referensmetoderna är PA UT 
från lockets ovansida för detektering av foglinjeböjning (en effekt av att den vertikala 
fogen mellan rör och lock böjs av verktygsrotationen) och maskhål samt digital 
radiografering (RT) för detektering av maskhål. Provning av ytan genomförs som ett 
komplement till den volymetriska provningen efter att slutlig maskinbearbetning har 
genomföras. Vilken metod som kommer att användas för detta moment samt vilka 
acceptanskriterier som kommer tillämpas tas dock fram senare. 
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Provningstillförlitligheten med avseende på detektering av maskhål och foglinjeböjning 
med OFP har studerats utifrån jämförelser mellan resultaten från UT och radiografering av 
FSW svetsar, samt resultat från destruktiv provning av detekterade defekter. Samma värde 
på ”a90/95” har ansetts vara en rimlig hög nivå som mått på detekteringsförmågan. 
Resultaten pekar på att UT-provning generellt kan detektera foglinjeböjning i 
storleksordning 4 mm men att även defekter med mindre radiell utbredning än 4 mm kan 
detekteras tack vare dessa defekters gynnsamma geometri för UT-provning. För maskhål 
kan 6 mm stora defekter detekteras med UT tekniken medan radiografering kan detektera 
4 mm stora defekter. 
 
I (SKB dokID 1434744) beskrivs den senaste utvecklingen av OFP-teknikerna. SKB anger 
att på grund av att acceptanskriterierna för koppargötet för tillverkning av kopparrör är 
definierade i senare skeden av utvecklingen, har begränsade insatser gjorts för att definiera 
inspektionstekniker för götet. SKB anger vidare att under teknikutvecklingen har det 
identifierats att ytdefekter är den typ av defekter som mest sannolikt kommer att kunna 
förekomma, medan inneslutna defekter bedöms vara sällsynta. Därför är detektering av 
okända defekter den huvudsakliga anledningen för att använda UT vid inspektion av 
kopparröret. Utifrån detta har normalavsökning med PA UT valts. Även tre stycken 
blocker har inspekterats med PA UT. För kopparlocket har tre olika inspektionstyper med 
normalavsökning utvecklats, en för den tunna inre delen av locket och två typer för 
lockets yttre del, där en typ utförs från den yttre delens ovansida och den andra från 
mantelytan. Två kompletterande avsökningar görs för att täcka områden nära ytan för den 
yttre delen av locket, en med ett ±10° vinklat ljudfält från yttre delens ovansida och en 
med ett ±10° vinklat ljudfält från mantelytan. PA ET-teknik för provning av lockets och 
bottens yta kommer att utvecklas vidare. Även fluorescerande PT har använts för att 
inspektera lockets yta för det förmaskinbearbetade skedet. För provning av FSW-svetsen 
beskriver SKB att tre tekniker används. UT som huvudteknik för att inspektera rotdefekter 
och kaviteter, RT för kaviteter samt ET för kompletterande avsökning med aspekt på 
kaviteter nära ytan och ytbrytande. ET PA-teknik har utvecklats för provning av svetsens 
yta efter maskinbearbetning. 
 
SKB har som en del av kompletteringsförfarandet uppdaterat sin redovisning av OFP för 
koppardelar och kopparsvets (SKB dokID 1434744, SKB dokID 1179633).  

3.4.6.2 SSM:s bedömning 
Liksom för segjärnsinsatsen konstaterar SSM att det ännu saknas en beskrivning av 
defekternas karakteristik hos kopparkomponenter och kopparsvets utifrån ett OFP-
perspektiv. Utan dessa uppgifter har inte SSM möjlighet att bedöma vilken inverkan 
egenskaperna och variationerna hos möjliga och postulerade defekter har på 
inspektionstekniken med OFP. SSM bedömer vidare att SKB:s beskrivning av 
kopparrörets defekter är ofullständig med avseende på förekomst av sprickor, speciellt 
inre radiella s.k. ”chevron” sprickor samt även avseende förekomst av oxidiska 
mikrodefekter. SSM saknar vidare acceptanskriterier för ytdefektstorlekar för 
kopparkomponenterna. 
  
SSM konstaterar att ingen OFP-teknik ännu är framtagen för att detektera eller 
storleksbestämma möjliga plana (sprickliknade) defekter i kopparrör, lock och botten. Det 
saknas även en beskrivning av hur SKB avser att karakterisera plana och volymetriska 
defekter vilken SSM anser är nödvändig för att från ett OFP-perspektiv ta fram teknik och 
kriterier för detektering och storleksbestämning. Av SKB:s redovisning framgår att för 
kopparröret är ytdefekter från hanteringsskador den mest sannolika defekttypen som kan 
förekomma och att inre defekter är sällsynta. För smidda lock- och bottendelar finns ett 
fåtal relevanta observationer främst i form av smidesveck. SSM anser att SKB behöver 
utveckla defekternas karakteristik utifrån ett OFP-perspektiv. SKB behöver utveckla 
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acceptanskriterier för ytdefektstorlekar för kopparkomponenterna liksom OFP-teknik för 
detektion och storleksbestämning av möjliga plana (sprickliknade) defekter. Det 
sistnämnda gäller förutsatt att SKB inte helt kan utesluta förekomst av sprickliknande 
defekter. SSM anser att för att kunna verifiera de olika inspektionsteknikerna behöver 
möjliga och postulerade defekter och dess placering, orientering, variationer i lutning och 
vridning, morfologi och täthet vara klarlagda. 
 
SSM gör samma bedömning som för segjärnsinsatsen gällande nödvändigheten av tillgång 
till tillförlitliga OFP-metoder för att kunna detektera defekter. Ur ett OFP-perspektiv krävs 
användning av verklighetstrogna defekter vid bedömning av provningssystemets förmåga 
att detektera, karakterisera och storleksbestämma defekter samt för att kvantifiera 
kvalificeringen. I likhet med segjärnsinsatsen använder dock SKB artificiella defekter av 
typ FBH, CBH och notchar både för kvantifiering av provningstillförlitligheten genom s.k. 
POD-kurvor och för framtagande av testblock för verifiering av teknik och kvalificering. 
Utifrån behov av tillgång till verklighetstrogna defekter vid verifiering av tekniken och 
provningstillförlitligheten bedömer SSM att SKB inte har visat att de framtagna OFP-
teknikerna kan detektera, karakterisera och storleksbestämma alla möjliga defekttyper i 
alla möjliga positioner i områden med hög ljuddämpning. Det har visata att trots att 
acceptanskriterier på medelkornstorleken uppfylls kan stora områden med hög 
ljuddämpning och stora korn förekomma i kopparröret (för lock och botten mindre 
områden på några få centimeter). Provningstillförlitligheten i dessa områden har studerats 
med hjälp av POD-kurvor med artificiella defekter av typ FBH. SSM anser att 
kravsättning av kornstorlekens medelvärde i detta sammanhang inte är det mest 
ändamålsenliga då variationen av kornstorlek runt medelvärdet kan vara av större 
betydelse. Istället bör ljuddämpningen vara styrande vid detektering, karakterisering och 
storleksbestämning men även hur stora områden som kan accepteras med en maximal 
angiven kornstorlek. Baserat på redovisat underlag har inte SSM möjlighet att bedöma om 
det finns förutsättningar för SKB att inför kommande steg i den flerstegsvisa prövningen 
ta fram tillförlitliga OFP-tekniker för detektering, karakterisering och storleksbestämning i 
områden med hög ljuddämpning.  
 
Beträffande FSW-svetsen anser SSM att SKB:s redovisning är bristfällig eftersom det 
saknas acceptanskriterier för verktygrester i svetsgodset, krav på ytrenhet med avseende 
på oxider på svetsfogen samt acceptanskriterier för sammanhängande oxidområden i 
svetsgodset (mikrodefekter). SSM noterar dock att SKB som en del av 
kompletteringsförfarandet har angivit att acceptanskriteriet med avseende på 
verktygsrester formuleras som ett högsta tillåtet slitage på svetsverktyget (SKB dokID 
1471283). SKB har inte redovisat en teknik eller metod för att detektera oxider efter 
svetsning. SSM anser dessutom att användning av standard för FSW i aluminium för att 
beskriva defekter är bristfällig. SKB har verifierat provningstillförlitligheten med hjälp av 
POD-kurvor på två typer av indikerade defekter, kaviteter och foglinjeböjning. SSM 
saknar dock en fullständig beskrivning av defekternas karakteristik utifrån en OFP-
perspektiv vilket gör att SSM inte har möjlighet att bedöma vilken inverkan egenskaperna 
och variationerna hos möjliga och postulerade defekter har på OFP-inspektionstekniken. 
SSM saknar även en mer ingående motivering och teoretiskt resonemang om vilka 
defekter som är möjliga i FSW av koppar. Utifrån bristerna i SKB:s underlag om 
förekomst av defekter och dess karakteristik bedömer SSM att SKB inte har visat att de 
framtagna OFP-teknikerna kan detektera, karakterisera och storleksbestämma alla möjliga 
defekttyper i alla möjliga positioner. De har inte heller visat att den verifieringen av 
provningstillförlitligheten som genomförts är tillräcklig. 
 
Förutom ovan redovisade brister saknar SSM en beskrivning och motivering till hur SKB 
avser att med en 90/95 tillförlitlighet (d.v.s. 90 % detekteringssannolikhet med 95 % 
konfidens) för OFP-teknikens detekteringsförmåga uppnå att 99,9 % av alla kopparkapslar 
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innehar bara defekter som är mindre än 10 mm i radiell led och att bara en på tusen 
kopparkapslar har defekter mellan 10-20 mm samt hur denna provningstillförlitlighet 
kopplas till analysen av antalet kopparkapslar som kan gå sönder i säkerhetsanalysen. 
Dessutom saknas en beskrivning och motivering av med vilket konfidensintervall SKB 
avser att storleksbestämma detekterade defekter samt hur denna provningstillförlitlighet 
kopplas till beräkningarna inom säkerhetsanalysen.   
 
Sammanfattningsvis bedömer SSM att även om det finns brister i SKB:s underlag kommer 
SKB sannolikt under kommande utvecklingsarbete att: 

x kunna ta fram nödvändiga defektspecifikationerna med kompletta beskrivningar 
av möjliga och postulerade defekter samt deras karakteristik för alla ingående 
delar av kopparhöljet 

x ta fram defektsimuleringsteknik och testblock med verklighetstrogna defekter för 
att verifiera teknik, bestämma provningens tillförlitlighet samt för kvalificeringen 
av tekniken för koppardelarna och FSW-svets där normal dämpning finns 

x ta fram tillvägagångssätt för kvantifiering av provningstillförlitlighet samt 
kvalificering 

x ta fram OFP-provningsteknik för detektering, karakterisering och höjdbestämning 
av koppardelarna och FSW-svets där normal dämpning finns 

x utveckla/ta fram en kontrollordning för tillverkning av kapseln 
x utveckla/ta fram ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa och ge tilltro till att 

de krav som ställs på det färdigbyggda KBS-3-förvarets kvalitet uppfylls 
 
Däremot bedömer SSM att utifrån dagens erfarenheter och kunskaper inom OFP att det 
sannolikt inte finns förutsättningar för SKB att i kommande steg av prövningsprocessen ta 
fram OFP-teknik för detektering, karakterisering och höjdbestämning av möjliga och 
postulerade defekter i koppardelar med hög ljuddämpning. Dessutom bedömer SSM att 
det sannolikt inte heller finns förutsättningar för SKB att i kommande steg ta fram 
defektsimuleringsteknik och testblock med verklighetstrogna defekter för att verifiera 
tekniken, bestämma provningens tillförlitlighet samt kvalificering av teknik i dessa 
områden. SKB har som en del av kompletteringsförfarandet redovisat vissa tänkbara 
åtgärder (SKB dokID 1471283). SKB behöver ta fram kompletterande angreppssätt för att 
hantera defekter i dessa positioner.  

3.4.7 Kontrollordning och kvalificering 
SSM sammanfattar i detta avsnitt kortfattat SKB:s redovisning och utvecklingsarbete 
kopplad till kontrollordning och kvalificering. SSM avser även att offentliggöra ett särskilt 
PM med en mera detaljerad och genomgående beskrivning av SKB:s redovisning kring 
kontroll och provning av kapseln. Därför följer nedan enbart ett urval av SKB:s 
redovisning, en mera utförlig beskrivning kommer i samband med att SSM publicerar den 
fullständiga granskningsrapporten. 

3.4.7.1 Underlag från SKB 
SKB har genomfört en preliminär säkerhetsklassning för olika komponenter i ett KBS-3 
förvar (SKB TR-10-12). Dessa är klassade med utgångspunkt från betydelser för att 
innesluta, förhindra och fördröja spridningen av radioaktiva ämnen. Två typer av 
säkerhetsklassningar anges; barriärsfunktion (klass B) och påverkan barriär (klass PB). 
Mer omfattande återgärder för att verifiera uppfyllelse av kvalitetskrav krävs för klass B. 
Kopparkapseln tillhör klass B liksom bufferten, lokalisering av deponeringshål, 
återfyllning samt förslutning. Till säkerhetsklass PB hör slutförvarets layout, 
konstruktionen av utrymmen i slutförvaret förutom deponeringshålen, skadat berg, 
pluggar samt övriga komponenter. 
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SKB kommer att upprätta kvalitetsplaner för kapsel och andra komponenter i slutförvaret 
baserat på deras säkerhetsklassning. I dessa kvalitetsplaner skall ansvar och tidplaner för 
kvalitetssäkringsaktiviteter specificeras. Procedurer och nödvändiga dokument för SKB:s 
kontroll skall specificeras, liksom för den egenkontroll som åvilar externa leverantörer och 
tillverkare. De processer eller produkter som granskas eller övervakas av ett kontrollorgan 
ska specificeras. En övergripande beskrivning över ledningssystem 
kvalitetssäkringsåtgärder vid drift av slutförvarsanläggning finns med i 
säkerhetsredovisningen (avsnitt 4; SKB dokID 1091959 version 3.0). 
 
SKB har redovisat en plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-
förvaret (SKB dokID 1365182). SKB ger en överblick över planerade aktiviteter för att 
upprätta och implementera ett kvalitetsledningssystem samt redovisar när aktiviteterna 
behöver genomföras i relation till kärnbränsleprogrammets milstolpar. Syftet med 
kvalitetsstyrning och kontroller är att säkerställa och ge tilltro till att de krav som ställs på 
det färdigbyggda KBS-3-förvarets kvalitet uppfylls. De planerade aktiviteterna omfattar 
fastställande av principer för säkerhets- och kvalitetsklassning, fastställande av den 
förvarsutformning som skall säkerhets- och kvalitetsklassas, verifikation av att 
utformningen uppfyller kvalitetskrav och överensstämmer med 
konstruktionsförutsättningarna, fastställande respektive kvalificering av procedurer för 
tillverkning, installation och provning, samt slutligen fastställande av de styrande 
dokument som ska tillämpas i produktionen för att försäkra sig om att KBS-3-förvaret 
uppfyller alla relevanta kvalitetskrav. 
 
SKB:s kvalitetsledningssystem behöver uppfylla kraven i SSMFS 2008:1, där det finns 
krav på att ett klassningssystem ska tillämpas för styrning av kraven på konstruktion, 
tillverkning, installation samt kvalitetssäkringsåtgärder. SKB avser att så långt som 
möjligt att utnyttja erfarenheter och arbetsmetoder från kärnkraftindustrin samt följa ISO 
standarder för ledningssystem. SKB avser också att beakta riktlinjer från en 
utredningsrapport om kontrollordning för kapseltillverkning som togs fram av den tidigare 
myndigheten SKI (SKI 2006/109). SKB använder idag ett ledningssystem utformat med 
utgångspunkt från kraven i ISO 9001:2008.  
 
SKB:s ledningssystem kommer att tillämpas vid utveckling av de kvalitetshandböcker 
som krävs för produktion av de olika delsystemen inom ett KBS-3 förvar. En 
kvalitetshandbok ska innehålla all information som behövs för att producera ett delsystem 
så att det uppfyller kvalitetskraven, liksom den information som behövs för att genomföra 
den provning och de kontroller som ger tilltro till att de färdiga delsystemen 
överensstämmer med konstruktionsförutsättningarna för långsiktig strålsäkerhet efter 
förslutning av förvaret. SKB avser att, i enlighet med SSM:s föreskrift SSMFS 2008:1, 
tillämpa ett klassningssystem för kraven på konstruktions- och kvalitetskontroll. Ett 
principdokument för kvalitetsstyrning och kontroll skall tas fram som redovisar hur 
myndighetens krav på klassningssystem och kvalitetssäkringsåtgärder ska tillämpas vid 
upprättande av kvalitetshandböcker för KBS-3-förvarets delsystem. Principdokumentet 
ska ange hur kvalitetsklassning användas för att avgöra hur kvalificeringar behöver 
genomföras. De tillverknings-, installations- och provningsmetoder som är betydelsefulla 
för kvaliteten kommer att kvalificeras innan de får börja tillämpas i produktionen. SKB 
avser att så långt möjligt tillämpa beprövad teknik, tillgängliga standarder samt 
branschpraxis vid tillverkning, installation och provning.  
 
SKB har presenterat grundläggande förutsättningar och strategier att kvalitetssäkra den 
framtida kapselproduktionen (SKB dokID 1388095). SKB:s system för egenkontroll 
(”Handbok för kapseltillverkning”) tillämpas vid provtillverkning av kapslar och 
kapseldelar. SKB anser att denna handbok utgör en lämplig grund för kommande arbeten. 
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SKB avser att i PSAR presentera de då genomförda utredningarna av kvalificeringsnivåer 
för produktions- och inspektionsprocesser för kapselkomponenterna, tredjepartsorganens 
uppgifter, aktuella kvalificeringsprocesser samt kravbild och process för 
myndighetsgodkännande av tredjepartsorgan. SKB kommer även presentera 
kvalitetsplaner för kapselkomponenterna baserade på tillverknings- och 
inspektionsprocesser samt motsvarande kvalificeringsomfattning. Dessa utredningar 
kommer även att omfatta riktlinjer för kvalificering av tillverknings-, svetsnings- och 
inspektionsprocesser. 

3.4.7.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB har redovisat frågor kring säkerhetsklassning, kvalitetsstyrning, 
ledningssystem, respektive kontrollordning i tillräcklig omfattning för pågående 
granskning av tillståndsansökan. Om det blir aktuellt med provdrift av en 
slutförvarsanläggning avser SSM att precisera de krav som kommer att ställas på 
aktiviteter i slutförvaret. Dessa krav kan då bl.a. komma att gälla kontroller som behöver 
genomföras vid olika tidpunkter, uppgifter som kan behöva utföras av tredjepartorgan och 
tredjepartslaboratorium, ackrediterings- och certifieringsfrågor, krav på leverantörer och 
underleverantörer, samt kvalificering av svets-, tillverknings- och inspektionsprocesser. 
 
Det finns idag ett etablerat och av SSM godkänt (SSMFS 2008:13) kvalificeringssystem 
inom kärnkraftindustrin för återkommande kontroll av mekaniska komponenter samt 
tillverkningskontroll där inte beprövade standarder finns att tillgå. Dessa kvalificeringar 
av provningssystem avseende teknik, utrustning och personal utförs av SSM godkända 
tredjepartsorgan. Kvalificeringarna följer principerna som anges i de europeiska 
tillsynsmyndigheternas konsensusdokument (EUR 16802) om kvalificeringar med 
tillämpningspreciseringar (ENIQ) framtagna och dokumenterade av det europeiska 
nätverket för provningskvalificering. 
 
Det finns ett undantag för slutförvarskapseln i SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:13) om 
mekaniska anordningar bland annat eftersom återkommande kontroller inte är möjliga i 
slutförvarsmiljön. SSM anser dock att de principer som preciseras i föreskriften bör 
tillämpas så långt som möjligt även för kopparkapseln. Kraven på provning av 
kopparkapseln inklusive dess delar behöver anpassas till det faktum att det inte är möjligt 
att gå tillbaka längre fram (efter deponering) och göra förnyade prövningar om det skulle 
finnas allvarliga fel eller brister i provningsförfarandet som inte upptäckts. Av detta skäl 
krävs långtgående bevisföring i form av kvalificeringar. Eftersom det inte finns möjlighet 
till återkommande provningstillfällen krävs särskilda åtgärder för att statistiskt säkerställa 
detekteringsförmågan. 
 
SSM konstaterar att myndigheten och SKB har olika syn på det kvalificeringsförfarande 
som behöver tillämpas. SSM anser emellertid att i vissa avseenden behöver detta inte 
redas ut nu utan kan hanteras i senare steg av prövningsprocessen. SSM:s utgångspunkt är 
att slutprodukten dvs. kapseln med dess ingående delar ska vara provad med ett eller flera 
provningssystem som är kvalificerade av ett godkänt tredjepartsorgan. Detta gäller oavsett 
i vilket tillverkningsstadium som provningen utförs. SSM anser också att kvalificeringar 
ska utgå från den process som tillämpas idag för kärnkraftkomponenter, men ytterligare 
moment kan tillkomma för att säkerställa tillgång till kvantitativ information om kapselns 
initialtillstånd för analys av slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet. SSM kommer i senare 
steg av prövningsprocessen att besluta utgångspunkterna för kvalificeringsprocessen av 
kapseln och dess ingående delar. SKB behöver i kommande steg av granskningsprocessen 
statistiskt säkerställa kvantifieringen av kvalificeringen. 
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3.4.8 Inkapsling, transport, hantering och deponering 

3.4.8.1 Underlag från SKB  
SKB redovisar översiktligt momenten montering, inkapsling, transporter, hantering och 
deponering av kapslar (SKB TR-10-14 avsnitt 6). SKB redovisar också händelser under 
hanteringen i Clink samt händelser i samband med transport, hantering och deponering av 
kapslarna i slutförvarsanläggningen som kan leda till spridning av radioaktiva ämnen 
under driftperioden. Denna information återges dock inte här eftersom den rapporteras i 
granskningen av CLINK-anläggningen och i rapporten för Uppförande och drift av 
anläggningen för slutförvaring av använt kärnbränsle. I detta avsnitt hanteras endast 
frågan huruvida arbetsmoment som inkapsling, transport, hantering och deponering kan 
medföra en påverkan på kapselns långsiktiga skyddsförmåga efter slutlig förslutning av ett 
slutförvar. 

3.4.8.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att effekter av hanteringsskador och kallbearbetning av kapseln som kan 
uppkomma under montering, inkapsling, transporter, hantering och deponering av 
kapslarna behöver utredas vidare eftersom de kan påverka kapselns tillstånd och 
materialegenskaper efter förslutning. SSM instämmer med SKB att det behövs en 
vidareutveckling av metoder för hantering och torkning av skadat bränsle. Det behöver 
säkerställas att kraven på innehåll av vätskor och gas inuti kapseln kan uppnås.  
 

3.4.9 Sammanfattande bedömning kapsel 
SSM konstaterar att betydande ytterligare arbetsinsatser återstår innan SKB kan uppnå de 
högt ställda krav som krävs vid tillverkning och provning av insatser och kopparhöljen 
avsedda för inkapsling av använt kärnbränsle i samband med provdrift av en 
slutförvarsanläggning och detta gäller i synnerhet för PWR-varianten. SKB behöver dels 
fastställa och motivera materialkrav, dels kunna säkerställa att samtliga kvalitetskrav kan 
uppnås. Exempel på viktiga områden som kräver ytterligare insatser är t.ex. 
karakterisering, beskrivning och minimering av tillverkningsdefekter, verifikation och 
kontroll av hållfasthetsegenskaper, uppfyllelse av haltintervall för föroreningar och 
tillsatsämnen samt verifikation av kapacitet och tillförlitlighet för oförstörande provning 
baserat på verklighetstrogna defekter.  
 
Beträffande SKB:s nuvarande konstruktionsförutsättningar för kopparkapseln (SKB TR-
09-22) anser SSM att detaljeringsnivån är godtagbar för nuvarande steg i 
prövningsprocessen. Platsundersökningar och tidigare säkerhetsanalyser har givit SKB en 
rimligt bra grund för att specificera funktionskrav och tillverkningskrav för kapseln. SKB 
behöver dock uppdatera och justera konstruktionsförutsättningarna för kopparkapseln 
baserat på resultat från den föreliggande granskningen.  
 
SSM har ännu inte (juni 2015) kunnat ta ställning till om SKB:s segjärnsinsats har 
förutsättningar att uppfylla de krav som ställs i samband med slutförvaring av använt 
kärnbränsle. SSM bedömer att SKB inte i tillräcklig omfattning beaktat att 
tillverkningstekniken medför en spridning i materialegenskaperna. För att åtgärda denna 
brist anser SSM att SKB behöver ta fram och redovisa ett justerat angreppssätt för att 
karaktärisera och beakta den gjutna insatsens materialegenskaper i analysen av insatsens 
tålighet. Spridning i materialegenskaper för insatsen har en betydelse framförallt för 
skjuvlastfallet.  
 
Beträffande kopparhöljet kan SSM konstatera att det efter betydande utvecklingsinsatser 
finns förutsättningar att uppfylla uppställda materialkrav. SSM anser dock att SKB ännu 
inte visat att koppardelarna kan tillverkas så att en tillräckligt homogen fosforhalt kan 
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uppnås. Denna fråga har betydelse för SKB:s krav på kopparhöljets krypduktilitet. SSM 
bedömer dessutom att det behövs ytterligare underlag som visar huruvida oxidiska 
defekter kan förekomma i betydelsefull omfattning i koppardelarna efter tillverkning. 
 
Beträffande svetsning i koppar SSM ännu inte (juni 2015) kunnat ta ställning till om 
SKB:s friktionsomrörningssvetsning av koppar har förutsättningar att uppfylla de krav 
som ställs i samband med slutförvaring av använt kärnbränsle. SSM anser att SKB inte 
visat att sammanhängande oxidstråk helt kan undvikas i svetsfogen. Områden med 
sammanhängande oxider kan medföra att korrosionsbarriären reduceras och att kapselns 
krypegenskaper reduceras. Oxidinnehållet kan påverka svetsfogen genom reaktioner med 
kopparns väteinnehåll samt väte som genereras via korrosionsreaktioner i syrefri miljö. 
SSM anser därför att SKB behöver genomföra fördjupade studier kring möjligheterna att 
eliminera och detektera oxidstråk samt analysera deras möjliga betydelse för kapselns 
långsiktiga skyddsförmåga. 
 
Beträffande oförstörande provningsmetoder för insats och kopparhölje anser SSM att SKB 
efter ytterligare utvecklingsarbete sannolikt kan ta fram lämpliga OFP-tekniker med 
tillräcklig tillförlitlighet och detekteringsförmåga. SKB:s nuvarande redovisning måste 
dock anses vara bristfällig eftersom det saknas en beskrivning av defekternas karakteristik 
utifrån ett OFP-perspektiv. SSM anser att för att kunna verifiera de olika 
inspektionsteknikerna behöver möjliga och postulerade defekter och dess placering, 
orientering, variationer i lutning och vridning, morfologi och täthet vara klarlagda. Utan 
dessa uppgifter har SSM inte möjlighet att bedöma inverkan egenskaperna och 
variationerna hos möjliga och postulerade defekter på inspektionsteknik med OFP. 
Baserat på nuvarande metoder för oförstörande provning bedömer SSM att det sannolikt 
inte finns möjlighet att ta fram OFP-teknik för detektering, karakterisering och 
höjdbestämning av möjliga och postulerade defekter i de inre delarna av insatsen volymen 
mellan kanalrören och i koppardelar med hög ljuddämpning. SKB har som en del av 
kompletteringsförfarandet redovisat vissa tänkbara åtgärder. SKB behöver ta fram 
kompletterande angreppssätt för att hantera defekter i dessa positioner.  
 
Även om SKB i framtiden kommer att kunna visa att samtliga relevanta tillverknings- och 
kvalitetskrav kan uppnås inför provdrift av en slutförvarsanläggning kommer det även på 
lång sikt krävas ett visst fortlöpande utvecklingsarbete för att vidareutveckla effektivitet 
och tillförlitlighet vid kapseltillverkning.  
 

3.5 Buffert, återfyllnad och pluggar 
I KBS-3-konceptet för slutförvaring av använt kärnbränsle används tekniska barriärer för 
att säkerställa förvarets långsiktiga säkerhet och strålskydd. I detta avsnitt granskas 
initialtillståndet för de tekniska barriärerna buffert, återfyllnad samt pluggar för 
deponeringstunnlarna. Buffertens roll i slutförvarssystemet är att genom högt svälltryck 
och låg hydraulisk konduktivitet bidra till att upprätthålla kopparkapselns långsiktiga 
integritet genom att begränsa transport i kapselns närområde. Bufferten bidrar också till att 
begränsa spridning av radioaktiva ämnen i fall kopparkapslar av någon anledning skulle 
förlora sin täthet. Återfyllnadens funktion är att täta de utsprängda deponeringstunnlarna 
efter förslutning och medverka till att bufferten upprätthåller densitet och högt svälltryck. 
Pluggarna har som främsta betydelse att säkerställa att återfyllnaden hålls på plats under 
förvarets driftfas och att syre inte läcker in i de återfyllda deponeringstunnlarna. 
SKB redogör för buffertens initialtillstånd och genomförbarhet av buffertinstallation i 
SKB TR-10-15 samt i avsnitt 5.5 i SKB SR-Site huvudrapport, del I. Initialtillstånd och 
genomförbarhet för återfyllnadens installation och pluggar till deponeringstunnlar har 
redovisats i SKB TR-10-16 och sammanfattats i avsnitt 5.6 respektive 5.7.2 i SKB SR-Site 
(SKB TR-11-01). 
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På SSM:s begäran har SKB tagit fram kompletterande information om ett antal frågor 
kopplade till buffert, återfyllnad och pluggar. Följande svar från SKB har inkommit till 
SSM: 

x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande buffert och återfyllnad under 
drift av slutförvarsanläggningen (SKB dokID 1371890). 

x Geometri för den avfasade överkanten av deponeringshål (SKB dokID 1393791 
och 1394657). 

x Kanalbildningserosion (eng. piping/erosion) (SKB dokID 1371890). 
x Tillverkning och installation av buffertringar och buffertblock (SKB dokID 

1378827). 
x Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret 

(SKB dokID 1365182). 
x Svar på SSM:s begäran om komplettering rörande planer för demonstrations- 

deponering (SKB dokID 1392898). 
x Det initiala vatteninnehållet i bentonit, motiv för konstruktionsförutsättningar 

avseende återfyllnadens täthet och svälltryck, återfyllnadens sammansättning, 
bottenplattan i deponeringshålet samt pluggens täthet (SKB dokID 1395038). 

 
 

3.5.1 Buffertens säkerhetsfunktioner och konstruktionsförutsättningar  

3.5.1.1 Underlag från SKB 
Konstruktionsförutsättningar för bufferten har tagits fram av SKB med utgångspunkt från 
deras långsiktiga säkerhetsfunktioner för ett förslutet slutförvar.  
 
Buffertens säkerhetsfunktioner presenteras i SKB TR-10-15 (avsnitt 2.2.1). Det framgår 
att bufferten ska: 

x förhindra vattenflöde (advektion) i deponeringshål 
x ha förmåga att begränsa mikrobiell aktivitet 
x förhindra transport av kolloidpartiklar 
x hålla kapseln i sin centrerade position i deponeringshålet så länge som krävs med 

hänsyn till slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet 
x inte väsentligt försämra andra barriärers säkerhetsfunkitoner 
x behålla sina barriärfunktioner och vara långsiktigt hållbar i den miljö som 

förväntas i slutförvaret 
x göra det möjligt för kapseln att deponeras utan att orsaka skador som avsevärt 

inskränker barriärfunktionerna för både kapsel och buffert 
 
Även andra krav på bufferten definieras ur perspektivet installation och uppförande av 
slutförvarsanläggningen: 

x metoder för tillverkning, installation, provning och besiktning av bufferten ska 
baseras på välbeprövad och testad teknik 

x buffert med specificerade egenskaper ska kunna tillverkas och installeras med hög 
tillförlitlighet 

x egenskaperna hos bufferten ska kunna kontrolleras enligt specificerade 
acceptanskriterier 

x utformning av bufferten och metoder för tillverkning, installation, provning och 
kontroll ska vara kostnadseffektiva 

x det ska vara möjligt att producera, inspektera och installera bufferten i bestämd 
takt 
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Buffertens konstruktionsförutsättningar delas in i tre olika grupper (SKB TR-10-15, sid. 
31). Konstruktionsförutsättningar som ska tillgodose behovet av slutförvarets långsiktiga 
strålsäkerhet är att: 

x halten av montmorillonit ligger i ett lämpligt intervall och innehållet av organiskt 
kol, sulfid och den totala mängden av svavel är lägre än angivna gränsvärden 

x den ursprungligen installerade buffertmassan har en vattenmättad densitet på 
mellan 1950 kg/m3 och 2050 kg/m3 

x måtten av kompakterade buffertblock och buffertringar är desamma som angavs i 
SR-Can 

x geometrin och vattenhalten ska inte resultera i bufferttemperaturer som överstiger 
100°C 

x svälltrycket hos vattenmättad buffert ska vara minst 2 MPa och den hydrauliska 
konduktiviteten ska inte överstiga 10-12 m/s oberoende av dominerande katjon i 
bufferten och för kloridkoncentrationer upp till 1 M 

x buffertens skjuvhållfasthet efter svällning inte ska överstiga den styrka som 
används i den verifierande analysen av kapselns motstånd mot skjuvlast 

 
Konstruktionsförutsättningar avseende kapselns installation är att:  

x hålet som bildas av de installerade buffertringarna behöver vara tillräckligt stort 
för att kapseln ska kunna installeras 

 
Konstruktionsförutsättningar avseende tillverkning och installation av buffertmaterial är 
att:  

x det ska vara möjligt att kompaktera materialet till önskad densitet 
x block och pellets ska vara utformade så att de kan tillverkas, hanteras och 

installeras med hög tillförlitlighet 
 
Konstruktionsförutsättningarna för bufferten enligt referensutformningen av ett KBS-3- 
förvar verifieras genom att bestämma materialets sammansättning, densitet, 
deponeringshålets geometri samt total massa för installerad buffert.  

3.5.1.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att konstruktionsförutsättningarna för bufferten är vetenskapligt och 
tekniskt välgrundade samt har tagits fram med utgångspunkt från den långsiktiga 
strålsäkerheten för slutförvaret. Referensutformningen har definierats från tekniska 
parametrar som kan kontrolleras och verifieras vid uppförande av 
slutförvarsanläggningen, såsom mineralsammansättning, samt bulkdensitet av och 
vattenkvot för installerade buffertblock, buffertringar och pellets. 
 
SSM:s bedömning är baserad på följande resonemang: 
 
Efter beaktande av SKB:s studier av brytning av bentonit i olika länder (SKB TR-06-30) 
bedömer SSM att det går att säkerställa tillgång till material som kan uppfylla krav på 
kemisk sammansättning i tillräcklig omfattning. Dessa krav som specificeras i 
konstruktionsförutsättningarna för bufferten avser halter av montmorillonit, organiskt kol, 
sulfider samt totalt svavel. Dessutom kan krav på buffertmaterialets sammansättning 
kopplas till att ett svälltryck på minst 2 MPa behöver uppnås efter att bufferten blivit 
fullständigt vattenmättad, samt till att de accessoriska mineralerna i bufferten inte ska 
orsaka oacceptabel korrosion av kopparkapseln. 
 
Det finns en enkel relation mellan den vattenmättade densiteten och den initiala 
bulkdensiteten vid en viss vattenkvot. Enligt SSM:s bedömning kan därför 
konstruktionsförutsättning som avser densiteten för en helt vattenmättad buffert verifieras 
genom att kontrollera buffertkomponenteras initiala bulkdensitet och vattenkvot. 
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Den nedre gränsen för densitetsintervallet (på 1950 kg/m3) har inkluderats för att 
säkerställa att svälltrycket blir högre än 2 MPa och den hydrauliska konduktiviteten lägre 
än 10-12 m/s. Dessa båda kriterier erfordras för att uppfylla buffertens säkerhetsfunktioner 
som anges i inledningen till kapitlet. Den övre gränsen för densiteten (på 2050 kg/m3) 
erfordras för att specificerade skjuvlaster inte ska orsaka kapselskada vid ett rörelsebelopp 
på 5 cm och en skjuvhastighet på 1 m/s även om den dominerande katjonen i 
buffertbentoniten är kalcium. SSM bedömer utifrån dessa överväganden att SKB:s 
specifikation av buffertens densitetsintervall är vetenskapligt och tekniskt välgrundad ur 
perspektiv av förvarets långsiktiga strålsäkerhet. Det bör dock noteras att det är ett 
förhållandevis snävt intervall som behöver uppnås, vilket medför långtgående 
kvalitetskrav vid tillverkning och installation av buffertkomponenter. 
 
SSM vill påpeka att måtten för buffertblock och buffertringar verkar ha ändrats sedan SR-
Can, exempelvis har antalet buffertringar runt en kapsel blivit färre medan blocken är 
tjockare jämfört med konceptet i SR-Can (se tabell 5-2 på sid. 47 i SKB TR-06-21 och 
tabell 3-4 på sid. 28 i SKB TR-10-15). Detta innebär en avvikelse från SKB:s 
konstruktionsförutsättning ”måtten är samma som de som angavs i SR-Can” som återges 
ovan. 

3.5.2 Buffertens mineralogiska sammansättning 
Enligt SKB definieras buffertens initialtillstånd som tillståndet då hjälputrustning som har 
använts under deponeringen är borttagen och samtliga buffertkomponenter är installerade i 
deponeringshålet. Viktiga frågor avseende buffertens initialtillstånd är sammansättningen 
på buffertmaterialet, storleken och densiteten på de installerade buffertkomponenterna 
samt på deponeringshålets geometri. 

3.5.2.1 Underlag från SKB 
Mineralet montmorillonit i bentonit ger upphov till högt svälltryck och buffertens tätande 
förmåga. Kommersiell bentonit av hög kvalitet har ofta en montmorillonithalt på över 80 
%. Vid den densitet som specificeras i konstruktionsförutsättningarna förväntas bentonit 
med montmorillonithalter på högre än 75 %, oavsett bentonittyp, ge liknande egenskaper 
så som svälltryck, hydraulisk konduktivitet och till viss del styvhet. SKB har studerat 
femton olika bentonitmaterial från olika länder (Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland, 
Indien och USA) och resultaten har bekräftat sambandet mellan halten montmorillonit och 
bentonitens egenskaper (SKB TR-06-30 och TR-10-60). 
 
Halten av montmorillonit specificeras som en designparameter i konstruktions-
förutsättningarna för bufferten eftersom det är den materialegenskap som har störst 
betydelse för buffertens svälltryck och hydrauliska konduktivitet. Vid normal utformning 
ska halten enligt specifikationen vara 80-85 viktprocent, men en acceptabel 
variationsbredd är mellan 75 till 90 viktprocent (SKB TR-10-15, tabell 3-1). 
 
Svällningsegenskaper och styvhet hos bufferten är också beroende av flakladdningen hos 
montmorillonit, samt typ av katjoner i jonbytespositioner. I slutförvaret kan de 
ursprungliga katjonerna bytas ut på lång sikt. Bentoniten kan dock med den specificerade 
montmorillonithalten och densiteten fortfarande ge upphov till svälltryck, hydraulisk 
konduktivitet och styvhet som överensstämmer med konstruktionsförutsättningarna efter 
jonbytet. 
 
De typiska accessoariska mineralen hos bentonit är andra typer av lermineral, fältspater, 
kvarts, kristobalit, gips, kalcit och pyrit. Bentonit brukar också innehålla en viss mängd 
organiskt kol (SKB TR-10-15, sid. 26). 
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För att minimera negativ inverkan på andra tekniska barriärers säkerhetsfunktioner, t.ex. 
korrosion av kopparkapsel, begränsas mängden av vissa komponenter i bentoniten. 
Begränsningarna formuleras i konstruktionsförutsättningarna för bufferten som en 
specifikation av de högsta tillåtna halterna. Det framgår av produktionsrapporten för 
bufferten (SKB TR-10-15, tabell 2-1) att innehållet av organiskt kol ska vara under 1 vikt-
%, att innehållet av sulfider ska vara mindre än 0,5 vikt-% samt att innehållet av den totala 
mängden av svavel ska vara mindre än 1 vikt-%. 

3.5.2.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s specifikationer av haltintervall av de viktiga mineralerna i 
konstruktionsförutsättningarna för bufferten är vetenskapligt väl underbyggda samt 
rimliga att uppnå med tanke på sammansättningen hos vanliga bentonittyper. 
Specifikationerna bör medverka till att buffertens initialtillstånd kan uppnås. De 
erforderliga haltintervallen går att verifiera i ett provnings- och kontrollprogram. SSM 
bedömer att försörjning av bentonit med beaktande av SKB:s kravspecifikationer kan 
tillgodoses på den internationella marknaden. 
 
SSM:s bedömning baserar sig på resultat av SKB:s (SKB TR-06-30; TR-10-60) samt 
SKB:s finländska motsvarighet Posiva:s (Carlson, 2004; Kumpulainen och Kiviranta, 
2010) studier av bentonitmaterial från olika länder. Resultaten visar att så länge innehållet 
av montmorillonit är tillräckligt högt så kan kravet på ett högt svälltryck också tillgodoses. 
Vid den specificerade densiteten vid full vattenmättnad på ca 2000 kg/m3 är svälltrycket 
alltid högre än 2 MPa i slutförvarsmiljön med förväntade salthalter hos omgivande 
grundvatten. Detta gäller så länge som innehållet av montmorillonit är högre än 75 vikt-% 
oavsett om montmorillonit är av natrium- eller kalciumtyp (se figur 5-3 i SKB TR-10-60, 
sid. 25). Sambandet gäller möjligen även när smektitmineralet är beidellit istället för 
montmorillonit, vilket har visats vara fallet för de indiska Kutch-proverna (SKB TR-06-
30, sid. 68, Carlson, 2004, sid. 51). SSM anser att sambandet mellan innehåll av 
montmorillonit och svälltryck finns etablerat för ett stort antal bentonitmaterial som har 
bildats från vulkaniska material av olika ursprung (basalt till ryolit) och som har bildats 
under olika geologiska perioder (kvartär till krita).  
 
SSM anser även att det finns ett tydligt samband mellan halten av montmorillonit i 
bentonit och bentonitens hydrauliska konduktivitet, dvs. ju högre halt av montmorillonit 
desto lägre hydraulisk konduktivitet. Hydraulisk konduktivitet är oftast lägre än 10-12 m/s 
vid en torrdensitet runt 1500 kg/m3 (motsvarar en vattenmättad densitet runt 1950 kg/m3), 
om innehållet av montmorillonit är högre än 75 vikt-% (SKB TR-06-30 figur 4-15 till 4-
20). 
 
SKB:s studier har visat att inget av de studerade bentonitproverna har höga halter av 
organiskt kol eller svavel (SKB TR-06-30 tabell 3-6 och 3-7). Specificerade maximala 
halter för dessa komponenter bör därför gå att uppfylla. 
 
Posiva:s studier har visat att det finns lämpliga metoder för att bestämma följande halter i 
bentonit; montmorillonit (röntgendiffraktion), organiskt kol (förbränning och 
infrarödsspektrometri), totalt svavel (röntgenfluorescensspektrometri och 
jonkromatografi) samt sulfider (Mössbauerspektroskopi) (Carlson, 2004; Kumpulainen 
och Kiviranta, 2010; SKB TR-06-30). 
 
SSM anser att SKB behöver ta fram väldokumenterade rutiner för bestämningen av 
materialsammansättning med specificerade analysmetoder för montmorillonit, organiskt 
kol, totalt svavel och sulfider. SKB behöver dessutom ta fram ett detaljerat kontroll- och 
provningsprogram för att säkerställa en godtagbar materialsammansättning för använd 
bentonit. 
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3.5.3 Buffertens densitet i deponeringshålen 

3.5.3.1 Underlag från SKB 
SKB planerar att säkerställa nödvändigt densitetsintervall för en installerad buffert genom 
att mäta geometrin av deponeringshålet samt kontrollera mängden bentonit som installeras 
i deponeringshålet (SKB TR-10-15, avsnitt 2.4.1, 3.1.3 samt 4.2). Geometrin av 
deponeringshålet med toleransintervall ges i SKB TR-10-15, tabell 2-3. 
Parameterspecifikationer så som mått och bulkdensitet för block, ringar samt pellets som 
installeras i ett deponeringshål visas i SKB TR-10-15, tabell 3-4. 
 
I avsnitt 4.2 i SKB TR-10-15 redovisar SKB beräkningsresultat avseende densitet för den 
installerade bufferten med hänsyn tagen till parameterspecifikationer inklusive 
toleransintervall för deponeringshål, samt för buffertblock, buffertringar och pellets. I 
beräkningarna antogs att vattenkvoten i buffertblock, buffertringar och i pellets är 17 %. 
 
Beräkningsresultaten visar att snittdensitet i deponeringshålet alltid är inom det 
specificerade intervallet, dvs. mellan 1950 kg/m3 och 2050 kg/m3 efter att bufferten har 
blivit vattenmättad. I något extremt ogynnsamt fall kan densiteten lokalt i 
deponeringshålet i viss utsträckning under- respektive överskrida det tillåtna intervallet 
med mindre än 0,5 %. 

3.5.3.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att det specificerade densitetsintervallet för buffertmaterial efter att full 
vattenmättad har uppnåtts kan uppfyllas. SKB har visat att det finns metoder att med hög 
precision mäta geometrin för deponeringshålet samt mängd av buffertmaterial som ska 
placeras i deponeringshålet. 
 
SSM instämmer med SKB att lokala densitetsavvikelser i deponeringshål inte har stor 
påverkan på buffertens långsiktiga funktion. Den beräknade variationsbredden anses vara 
acceptabel och en utjämning kan förväntas inträffa under buffertens återmättnadsförlopp. 
 
SSM anser att beräkning av densitet för den slutligt installerade bufferten i viss mån kan 
påverkas av lerpartiklarnas korndensitet. Densiteten bör enligt SKB vara i intervallet 2750 
– 2780 kg/m3 (se SKB TR-10-15, sid. 27). SKB bör därför utreda densitetskänsligheten 
mot variationer och osäkerheter orsakade av lermaterialets korndensitet för den 
installerade bufferten (SKB TR-06-30, avsnitt 4.2).  
S 
SM ser ett behov av att SKB tar fram väldokumenterade rutiner för buffertinstallation i 
deponeringshål där spjälkning av bergväggen har ägt rum. Sådana rutiner behövs för att 
kunna säkerställa den slutligt installerade densiteten i dessa deponeringshål. För 
ytterligare diskussion kring spjälkning av deponeringshål se även avsnitt 3.2.4. 
 

3.5.4 Tillverkning av buffertblock, buffertringar samt pellets 

3.5.4.1 Underlag från SKB 
SKB redovisar tillverkningsmetoder för buffertblock, buffertringar och pellets i avsnitt 5.3 
i SKB TR-10-15. En kortare sammanfattning finns i avsnitt 5.5.2 i SKB SR-Site 
huvudrapporten. 
 
Bentonit bryts oftast i dagbrott. Råvaror av bentonit med olika montmorillonitinnehåll och 
andra egenskaper sorteras till olika upplag efter kvalitetsinspektioner. Den slutliga 
sammansättningen uppnås genom att blanda material från olika upplag för att uppnå de 
egenskaper som specificeras av kunden. 
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Leverantörerna genomför inspektioner av sina produkter. SKB förutsätter att ett system 
för kvalitetskontroll tillämpas av den aktuella leverantören. Ett leveransprotokoll ska följa 
med varje transport av bentonit och protokollet ska beskriva den slutliga 
sammansättningen av den levererade bentoniten. SKB planerar dessutom för egna 
kontroller för att slutligt avgöra om leveransen kan accepteras eller inte. Rutiner för egen 
inspektion bör innefatta bl.a. materialsammansättning, kornstorleksfördelning och 
vattenkvot. 
 
SKB:s metod för att bekräfta önskat mineralinnehåll i bentonit är röntgendiffraktion. 
Metoden förväntas kunna bestämma innehållet av svällande mineral med en precision på 
±5 % (SKB TR-06-30, sid. 54). Vid analys av en bentonit av Wyoming-typ befanns 
montmorillonit-innehållet vara 83,5 vikt-% med en standardavvikelse på 1,7 vikt-% (SKB 
TR-10-15, sid. 54). 
 
SKB:s metod för att bestämma innehållet av organiskt kol, sulfider samt totalt svavel är att 
upphetta prover vid olika temperaturer och sedan detektera förbränningsgaserna med 
infrarödspektrometri (SKB TR-06-30, sid. 26). Osäkerheten vid bestämning av organiskt 
kol för ett specifikt prov med 0,24 vikt-% motsvarande en standardavvikelse på 0,04 vikt-
%. För bestämning av sulfider motsvarade osäkerheten för ett specifikt prov med 0,13 
vikt-% en standardavvikelse på 0,05 vikt-% (SKB TR-10-15, sid. 54-55). 
 
SKB:s referensmetod för kompaktering av buffertblock och buffertringar är enaxlig 
pressning. För tillverkning av pellets är referensmetoden att pressa det konditionerade 
materialet till små pellets (SKB TR-10-15, avsnitt 5.1.3 och 5.3.4). Innan kompaktering 
kan bentonitmaterialet behöva torkas, malas, eller vätas beroende på materialets 
ursprungliga vattenkvot och kornstorlek (SKB TR-10-15, sid. 57). Vid kompaktering 
behöver formen smörjas med mineralolja (SKB IPR-02-19, sid.11). Efter kompaktering 
behöver ett visst maskinarbete genomföras dels för att ta bort oljekontaminerade delar på 
blockens ytor, dels för att uppnå de specificerade måtten på blocken. 
 
Metoden för enaxlig kompaktering har tidigt använts för tillverkning av buffertblock och 
buffertringar. SKB:s erfarenheter kring kompakteringen har uppnåtts främst vid 
genomförande av laboratorieförsök (SKB TR-95-19; R-99-12; R-99-66) samt från 
prototypförvarsprojektet vid Äspölaboratoriet (SKB IPR-02-19). Sammanlagt har 62 
stycken fullstora buffertringar samt 26 stycken buffertblock tillverkats under 
prototypförvarsprojektet (SKB IPR-02-19, tabell 2-3). Utförda tester har visat att det är 
möjligt att tillverka block och ringar i full skala med god kvalitet. Bäst resultat erhölls 
med granulerad bentonit med en vattenkvot på ca 17 %. Kompakteringen bör ske med 
smord form och i flera laststeg med vakuumsugning av bentoniten för att undvika att 
sprickor uppstår i blocken och i ringarna (SKB R-99-12). 
 
Vid inspektion av bentonitblock och ringar ingår bestämning av vikt och mått för att 
kunna beräkna bulkdensitet (med hjälp av den tidigare bestämda vattenkvoten inför 
kompaktering). Förekomst av eventuella sprickor eller andra typer av skador på block 
eller ringar kontrolleras visuellt (SKB TR-10-15, sid. 61). 
 
SKB har även pressat 20 ton pellets med god kvalitet i samband med 
prototypförvarsförsöket (SKB IPR-02-19, sid. 17). 

3.5.4.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s hittills genomförda studier avseende produktion av buffertblock, 
buffertringar och pellets är omfattande. Produktionsmetoderna är väl utvecklade, har 
utvärderats fortlöpande och bedöms vara tillförlitliga.  
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SSM instämmer med SKB att metoder finns tillgängliga för analys av montmorillonit, 
organiskt kol, sulfider och totalt svavel i bentonit med tillräcklig precision.  
 
SSM anser att SKB uppnått tillräckliga erfarenheter i samband med tillverkning av 
buffertblock, ringar och pellets. Det framgår av SKB:s redovisning att systematiska försök 
har genomförts och att kvalitetsstyrande produktionsparametrar vid tillverkningen av 
buffertdelar har optimerats. SKB har visat att block och ringar kan tillverkas med 
tillräckligt jämn bulkdensitet (SKB TR-95-19, tabell 6-1; SKB R-99-66, tabell 6-1), samt 
med vikt och dimensioner som håller sig inom tillverkningstoleranserna. Ett relativt stort 
antal fullskaliga block och ringar har producerats. 
 
SSM anser att SKB:s val av enaxlig pressningsteknik som referensmetod istället för 
isostatisk pressningsteknik är välgrundad. Den isostatiska pressningstekniken har två stora 
nackdelar, den stora tidsåtgången vid tillverkning samt att de tillverkade blocken eller 
ringarna kan ha betydande avvikelser från de specificerade geometriska formerna (SKB 
TR-95-19, sid. 5). Detta anses vara övertygande skäl för varför enaxlig pressning är att 
föredra framför isostatisk pressning. 
 
I SKB:s nuvarande referensutformning är längden av buffertringarna 800 mm, vilket är ett 
större mått än i de fullskaliga ringar som SKB hittills har testat. Dessutom har block både 
under botten och över toppen på kapseln mer komplicerade dimensioner än de som 
tillverkades i samband med prototypförvarsförsöket (se figur 3-2 i SKB TR-10-15 på sid. 
28). SSM anser därför att fullstora ringar och block enligt SKB:s nuvarande 
referensutformning behöver provtillverkas. SKB behöver visa att erforderlig kvalitet hos 
dessa modifierade komponenter kan uppnås senast innan en eventuell provdrift av 
slutförvarsanläggningen. 
 

3.5.5 Installation av buffert 

3.5.5.1 Underlag från SKB 
SKB redovisar processer for installation av buffertblock, buffertringar och pellets i 
deponeringshålen i avsnitt 5.4 i SKB TR-10-15, samt i en kortare version i SKB SR-Site 
huvudrapport (avsnitt 5.5.2).  
 
Arbetsmoment för buffert- och kapselinstallation beskrivs i SKB R-08-137 (sid. 7). Efter 
att deponeringshålet har inspekterats gjuts en betongbädd på botten av hålet mellan två 
kopparplattor. Ett rör för vattensugning placeras längs väggen av hålet samt ett 
buffertskydd monteras. Sedan installeras buffertblock och ringar med en bockkran med 
tillhörande vakuumlyftverktyg, samt kapseln med fordon för kapselinstallation. Slutligen 
avlägsnas röret för vattensugning, andra övervakningsutrustningar inklusive kablar samt 
buffertskyddet. Slutligen fylls spalten mellan bufferten och deponeringshålets vägg med 
pellets. 
 
Den installerade bufferten består av ett bottenblock, sex ringar runt kapseln och tre block 
ovanför kapseln (SKB TR-11-01, del I, avsnitt 5.5.2). Spalten mellan buffertringarnas inre 
sida och kapselns yttre sida är 10 mm, medan spalten mellan buffertens yttre sida och 
väggen till deponeringshål är 50 mm. Måtten och bulkdensiteten av blocken, ringarna och 
pelletarna redovisas i tabell 5-11 i SKB SR-Site huvudrapport.  
 
Deponeringshålets vertikala rakhet samt en begränsad variation av hålets diameter längs 
den vertikala axeln är avgörande för homogeniteten hos det installerade buffertmaterialets 
densitet. Erfarenheter från prototypförvarsförsöket visar att toleranser för 
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deponeringshålets geometri som specificeras i referensutformningen är acceptabla (SKB 
TR-10-18, sid. 50). 
 
I SKB:s referensutformning för bufferten ska buffertblock, buffertringar och kapsel kunna 
installeras upp till tre månader innan den yttre spalten mellan bufferten och väggen till 
deponeringshål fylls med pellets och deponeringstunneln återfylls (SKB R-08-137, sid. 
10). För att förhindra att bufferten tar upp vatten från fukt i luften samt från eventuella 
sprickor som skär deponeringshålet, eller att bufferten torkar ut om deponeringshålet är 
helt torrt, placeras ett buffertskydd i deponeringshålet innan blocken och ringarna 
installeras. Den detaljerade utformning av buffertskyddet, bottenplattan, systemet för 
dränering av vatten mellan buffertskyddet och väggen till deponeringshålet och ett 
tillhörande alarmsystem finns beskriven i SKB R-08-137. Det framgår av rapporten att det 
nuvarande konceptet är lämpligt men att viss vidareutveckling erfordras. 
 
Pellets blåses ner i spalten mellan bufferten och väggen till deponeringshålet (SKB IPR-
01-17, avsnitt 6.6). Dammsugare används för att suga upp stoft som kan förekomma under 
fyllningsprocessen med syftet att hålla luften i tunneln så ren som möjligt (SKB IPR-04-
13, avsnitt 4.2.14). 

3.5.5.2 SSM:s bedömning 
SSM anser att SKB:s redovisning av buffertinstallation är ändamålsenlig. De framtagna 
procedurerna bedöms vara genomförbara och installationen av buffertblock och 
buffertringar bör efter ytterligare utvecklingsarbete kunna ske i enlighet med 
konstruktionsförutsättningarna. SSM:s bedömning baseras delvis på erfarenheterna från 
Prototypförvarsförsöket vid Äspölaboratoriet.  
 
Enligt SSM:s uppfattning är dock SKB:s erfarenheter kring buffertinstallation fortfarande 
relativt begränsade. I samband med Prototypförvarsförsöket vid Äspölaboratoriet 
installerades block och ringar med hjälp av fyra remmar (SKB IPR-02-23, sid. 31; SKB 
IPR-04-13, sid. 43), vilket inte längre är en metod som kommer att tillämpas. Den 
nuvarande referensmetoden med lyft via vakuumsugning har provats i bentonitlaboratoriet 
under ett begränsat antal försök med mindre block och ringar av betong istället för 
bentonit (SKB R-08-137, sid. 39). Ytterligare försök med denna metod kommer att 
behövas för att visa att den fungerar i fullskala med bentonitblock och med bentonitringar. 
Ett fungerande buffertskydd är viktigt för att förhindra negativ påverkan från fukt och 
vatten vid installationsprocessen. Utvecklingsbehov föreligger kring praktiska metoder att 
installera och avlägsna buffertskyddet liksom kring installationen av bottenplattan.  
 
SSM anser att det finns brister i SKB:s förståelse av underliggande mekanismer av 
kanalbildningserosion (”piping/erosion”) och risk för kanalbildningserosion i samband 
med installation av bufferten kan inte uteslutas helt. Den praktiska betydelsen av 
fenomenet beror delvis på hur pass effektivt deponeringshål med relativt höga 
vatteninflöden kan identifieras och förkastas under slutförvarets eventuella drift- och 
konstruktionsfas. SSM anser baserat på det nuvarande kunskapsläget att det är den process 
som i störst utsträckning kan, om otillräckliga insatser vidtas för att undvika och begränsa 
kanalbildningserosionen, leda till att den installerade densiteten blir längre än vad som 
krävs enligt referensutformningen. SSM anser att den förväntande låga frekvensen av 
vattenförande sprickor vid Forsmarksplatsen är en gynnsam omständighet i perspektiv av 
kanalbildningserosion. Enligt SSM:s bedömning kommer ytterligare forskning, utveckling 
och demonstration kring denna process att behövas innan en eventuell provdrift av 
slutförvarsanläggningen. SSM:s granskning av kanalbildningserosionsprocessen återfinns 
i avsnitt 4.9 i denna rapport (ännu ej publicerad). 
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3.5.6 Återfyllnadens säkerhetsfunktioner och konstruktionsförutsättningar 

3.5.6.1 Underlag från SKB 
Övergripande säkerhetsfunktioner för återfyllnaden presenteras i SKB TR-10-16 (avsnitt 
2.2.1). Det framgår att återfyllnaden ska: 

x begränsa vattenflödet i deponeringstunnlarna 
x begränsa buffertens svällning/expansion uppåt 
x inte väsentligt försämra andra barriärers säkerhetsfunktioner 
x vara långsiktigt stabil och behålla sina barriärfunktioner i den förväntade 

slutförvarsmiljön 
Följande konstruktionsförutsättningar har etablerats med perspektiv på installation och 
uppförande av anläggningen (SKB TR-10-16, avsnitt 2.2.3): 

x koncept och metoder för tillverkning, installation, provning och besiktning ska 
baseras på välbeprövad och testad teknik 

x återfyllnad med specificerade egenskaper ska vara möjlig att tillverka och 
installera med hög tillförlitlighet 

x egenskaper hos återfyllnaden ska kunna testas och inspekteras för att påvisa 
kravuppfyllelse i förhållande till specificerade acceptanskriterier 

x utformning av återfyllnad och metoder för tillverkning, installation, provning och 
kontroll ska vara kostnadseffektiva 

x det ska vara möjligt att producera, inspektera och installera återfyllnad i bestämd 
takt 

 
Följande konstruktionsförutsättningar är relaterade till den långsiktiga strålsäkerheten 
(SKB TR-10-16, sid. 39; SKB TR-09-22, avsnitt 3.4.1 och 3.4.2: 

x Advektiv transport i deponeringstunnlarna ska begränsas, vilket uppnås om den 
hydrauliska konduktiviteten är < 10–10 m/s och svälltrycket > 0,1 MPa 

x Uppåtriktad svällning/expansion av bufferten ska begränsas, vilket uppnås om 
återfyllnadens kompaktering och densitet är tillräckligt höga. Detta ska säkerställa 
en kompressibilitet hos återfyllnaden som i sin tur kan tillgodose att den lägsta 
densiteten för den vattenmättade bufferten runt kapseln är1 950 kg/m3, med 
tillräcklig marginal för förlust av återfyllnadsmaterial och andra osäkerheter 

x Återfyllnadsmaterialet ska inte innehålla ämnen som kan orsaka skadlig 
nedbrytning av bufferten eller kapselkorrosion 

x Densitet och materialsammansättning ska möjliggöra att återfyllnadens 
barriärfunktioner kan upprätthållas under lång tid 

 
SKB:s referensmaterial för återfyllnaden är bentonit med ett nominellt innehåll av 
montmorillonit på 50-60 vikt-%, men variationer mellan 45-90 vikt-% kan accepteras 
(SKB TR-10-16, sid. 33, tabell 3-1). Ingen begränsning erfordras med avseende på 
innehåll av sulfider, totalt svavel eller organiskt kol i återfyllnadsmaterialet. Innehållet av 
dessa komponenter är ändå mycket lågt i tänkbara återfyllnadsmineral exempelvis 
bentonitmaterialen Asha från Indien, Milos från Grekland samt MX-80 från USA (SKB 
TR-10-16, sid. 34, tabell 3-2). 
 
Referensutformningen för återfyllnaden innefattar krav på en installerad torrdensitet på 
1450 kg/m3 (SKB TR-10-16, sid. 41). SKB:s experimentella studier (SKB TR-06-30, SKB 
R-06-73) visar att för flera tänkbara återfyllnadsmaterial, såsom Asha, Milos samt MX-80 
(SKB TR-10-16, sid. 40, figur 4-1 och 4-2) är denna referensdensitet tillräckligt hög för 
att säkerställa krav på det specificerade svälltrycket och den specificerade hydrauliska 
konduktiviteten. Dessa krav ska uppfyllas i förvarsmiljön med en maximal salinitet på 
grundvatten som motsvarar 1M klorid (5,6 vikt-% för 50/50 molarprocent NaCl/CaCl2, 
eller 3,5 vikt-% Cl) (SKB R-06-73). Även materialen Dnesice-Plzensko Jih (DPJ) från 
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Tjeckien och Friedlandslera från Tyskland har visats uppfylla kraven (SKB R-06-73, sid. 
45, tabell 8-1). 
 
SKB har analyserat en uppåtriktad svällning/expansion av bufferten in i återfyllnaden 
genom en kraftbalans mellan svällning/kompression av buffert och återfyllnad samt 
friktion av bufferten mot väggen i dess deponeringshål. Denna effekt uppstår eftersom 
buffertens svälltryck är högre än återfyllnadens. Bufferten antas i SKB:s analys vara 
vattenmättad, men återfyllnaden antas förekomma både i mättat (SKB R-06-73) och 
omättat (SKB R-08-131) tillstånd. I båda fallen antas att kraftbalansen leder till en 
fördelning av svälltryck i den övre delen av buffertmaterialet längs deponeringshålets 
vertikala axel (SKBF/KBS Stripa Project 82-08, kapitel 4). Med hjälp av det framtagna 
förhållandet mellan svälltryck och portal (eng. void ratio) av bufferten (t.ex. SKB TR-10-
31, sid. 9, ekvation 2-3) kan den vattenmättade densiteten och därför den vertikala 
expansionen av den övre delen av bufferten bestämmas. I båda fallen antas också att det i 
återfyllnaden ovanpå bufferten bildas en vertikal spänning av Boussinesqs typ när den 
svällande bufferten trycker på återfyllanden (t.ex. Das, 2008, sid. 117, ekvation 3.74). För 
en vattenmättad återfyllnad kan denna spänning relateras till materialets portal (SKB R-
06-73, sid. 39, ekvation 7-1), som i sin tur kan användas till att bestämma den vertikala 
kompressionen av återfyllnaden. För omättad återfyllnad med pellets, bestäms den 
vertikala kompressionen med ett elastiskt förhållande mellan vertikal spänning och 
vertikal töjning, med hjälp av Youngs modul och Poissons tal (tvärkontraktionstal) för 
återfyllnadsmaterielet. Två alternativa antaganden används, antingen att återfyllnaden är 
ett kontinuum (SKB R-08-131, avsnitt 6.1), eller att återfyllnaden är staplade pelare av 
återfyllnadsblock (SKB R-08-131, avsnitt 6.2). Det svälltryck på gränssnittet mellan 
buffert och återfyllnad som ger lika mycket expansion av buffert som kompression av 
återfyllnad är det sökta svälltrycket. Expansionen vid detta svälltryck ger den sökta 
kompressionen. 
 
Förutom de ovan nämnda enklare metoderna används även det numeriska programmet 
Abaqus baserat på den tredimensionella finita elementmetoden för beräkning av 
återfyllnadens kompression (SKB R-09-42). I modelleringen ingår de allmänna elastiska 
och hydrauliska processerna (för modelleringen av dränering av porvatten), samt en porös-
elastisk modell för lermaterialet (SKB R-09-42, sid. 15). Den plastiska sträckgränsen (eng. 
yield criterion) modelleras med Drucker-Prager plasticitet (SKB R-09-42, sid. 16). 
 
SKB:s analyser visar att resultaten är starkt beroende av friktionsvinkeln för 
buffertmaterial, styvheten för återfyllnadsmaterial, samt svälltrycket av återfyllnaden, men 
mindre beroende av styvheten för pellets (SKB R-09-42, avsnitt 6.2). I alla undersökta fall 
förekommer den största inträngning av bufferten vid gränsen mellan bufferten och 
återfyllnaden, medan den minsta upphöjningen sker i bufferten direkt ovanpå toppen av 
kapseln. Buffertens densitet direkt ovanpå kapseln är alltid högre än 1950 kg m-3 och 
uppfyller därför kraven (SKB R-09-42). 

3.5.6.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att konstruktionsförutsättningarna för återfyllnaden är vetenskapligt och 
tekniskt välgrundade och framtagna med den långsiktiga strålsäkerheten som 
utgångspunkt. För att tillgodose konstruktionsförutsättningen att begränsa uppåtriktad 
svällning/expansion av bufferten, ser SSM ett behov av att referensutformningen 
vidareutvecklas och baseras på kontrollerbara parametrar. Med de i ansökan redovisade 
parametrarna är det visserligen möjligt att kontrollera om konstruktionsförutsättningen 
uppfylls eller inte, men det krävs ett omfattande modelleringsarbete tillsammans med 
installation av återfyllnaden vilket bedöms vara praktiskt olämpligt. 
Beträffande säkerhetsfunktionen att begränsa vattenflödet i deponeringstunnlarna anser 
SSM att SKB:s krav kopplat till referensutformningen är ändamålsenliga. Krav på 
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nominellt innehåll av montmorillonit i materialet samt krav på den installerade 
torrdensiteten är mätbara parametrar relaterade till uppfyllelse av 
konstruktionsförutsättningarna. SSM:s bedömning baserar sig på att hydraulisk 
konduktivitet är beroende av materialets portal, som i sin tur är beroende av materialets 
torrdensitet. Ett liknande resonemang gäller för svälltryck som huvudsakligen är beroende 
av innehållet av mineralet montmorillonit i bentonitleran. 
 
Beträffande säkerhetsfunktionen att begränsa buffertens uppåtriktade expansion för att 
säkerställa tillräcklig buffertdensitet enligt konstruktionsförutsättningen ser SSM att 
ytterligare utvecklingsarbete kommer att behövas. SKB:s referensutformning med krav på 
det nominella innehållet av montmorillonit i materialet samt den installerade 
torrdensiteten är inte tillräckligt väl motiverad. SKB:s egen modellering har visat att 
återfyllnadskompression är en komplicerad process som inte bara beror på innehåll av 
montmorillonit och torrdensitet, utan även involverar materialets elastiska egenskaper 
(jämför figur 7-2 på sida 42 i SKB R-06-73 och figur 4-2 på sida 20 i SKB R-09-42). SSM 
anser därför att SKB kan komma att behöva etablera någon relation, antingen teoretisk 
eller empirisk, mellan intervallet av de elastiska parametrarna hos återfyllnadsmaterialet 
och den accepterbara uppåtriktade expansionen av bufferten, och ta fram elastiska 
egenskaper i återfyllnadsmaterialet, såsom Youngs modul och Poissons tal, som 
kontrollbara parametrar i referensutformningen. En liknande parameter, 
kompressibilitetsmodul, med krav på högre värde än 10 MPa har tidigare föreslagits i 
säkerhetsanalysen Interim SR-Can (se SKB TR-04-11, sid. 124). Underlåtenhet att beakta 
dessa parametrar kan möjligen leda till en underskattning av risken för en oacceptabelt 
stor uppåtriktad buffertexpansion. 
 

3.5.7 Återfyllnadens utformning och mineralogiska sammansättning 

3.5.7.1 Underlag från SKB 
SKB:s val av återfyllnadsmaterial och metoder för återfyllning av tunnlar har genomgått 
förändringar och anpassningar till slutförvarsmiljön. I bl.a. BALCO-projektet (Backfilling 
and Closure of the Deep Repository) har SKB successivt utvecklat återfyllnadmaterial och 
koncept för återfyllning. Tidigare vid Återfyllningsförsöket (t.ex. SKB TR-12-03, avsnitt 
4.5) samt vid Prototypförvarsförsöket (t.ex. SKB TR-14-17, avsnitt 4.2) i Äspölaboratoriet 
var återfyllnadsmaterialet en 30/70 blandning av bentonit och krossat berg som 
kompakterades in situ. Denna blandning har förutsättningar att uppfylla kraven i 
konstruktionsförutsättningarna vid kontakt med vanligt förekommande grundvatten med 
en salinitet på cirka 1,2 % (SKB R-04-53, sid. 23). Fördjupad forskning, 
säkerhetsanalysarbete och ytterligare försök senare inom bl.a. BALCO-projektet visade 
emellertid att det inte är säkert att blandningen av bentonit och krossat berg kan uppfylla 
krav på låg hydraulisk konduktivitet när grundvattens salinitet stiger och blir högre än 1M 
under vissa faser av förvarets förväntade utveckling (motsvarande 5,6 % av en 50/50-
blandning av NaCl/CaCl2, se SKB TR-10-16, sid. 40) (SKB R-04-53, sid. 24; SKB R-06-
71, sid.9). 
 
I början av BALCO-projektet har flera koncept av återfyllnadsmaterial analyserats (SKB 
R-04-53),  

x blandning av bentonit och krossat berg 
x svällande lermaterial kompakterat in situ i tunneln 
x icke-svällande lermaterial kompakterat in situ i tunneln samt bentonitblock vid 

tunneltaket 
x Placering av förkompakterade block av bentonit, svällande lermaterial, eller 

blandningar av bentonit och krossat berg, i hela tunneln. 
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x Kombination av två typer av sektioner; 1) Krossat berg som packas in situ, och 2) 
bentonitblock. Bentonitblockarna placeras regelbundet över deponeringshålen.  

x Kombination av två typer av sektioner; 1) Krossat berg som packas in situ, och 2) 
bentonitblock. Bentonitblockarnas placering anpassas till de lokala geologiska och 
hydrogeologiska betingelserna.  

 
SKB bedömde efter systematiska analyser och jämförelser av de olika koncepten att 
koncepten med in situ kompaktering rent teoretiskt kan åstadkomma det initialtillstånd 
som krävs men att stora osäkerheter föreligger kring möjligheten att i praktiken uppnå 
krav på installerad torrdensitet (SKB R-06-71, avsnitt 6.2). Överväganden som gjorts 
innefattar dels möjligheten att uppfylla krav i konstruktionsförutsättningarna, dels 
möjligheten att övervinna de praktiska svårigheterna vid genomförandet (SKB R-04-53; 
R-06-71; R-08-59). Baserat på de erhållna kunskaperna och erfarenheterna från BALCO-
projektet (SKB R-08-59, sid. 3) har SKB valt ett nytt koncept som utgör SKB:s nuvarande 
referensutformning av återfyllnaden. Merparten av volymen i en deponeringstunnel 
återfylls med staplade återfyllnadsblock som är förkompakterade med svällande 
lermaterial (högre än 60 % eller med ett genomsnittligt värde på 74 %, se SKB TR-10-16, 
tabell 6-1), och resten av volymen fylls med bentonitpellets.  
 
SKB har genomfört mineralkaraktärisering av två bentonitsorter från Milos i Grekland 
(Milos BF 04 och BF 08), och två bentonitsorter från Kutch i Indien (Kutch BF 04 och BF 
08) (SKB R-09-53). Milos-bentoniten bildades av tuffer av andesitisk till ryolitisk 
sammansättning. Kutch-bentoniten bildades genom hydrotermisk omvandling av 
vulkanisk aska i saltvatten (SKB R-09-53, sid. 11). 
 
Bulkprover från ovanstående material visar att smektitinnehållet är mellan 60 och 80 %, 
och katjonutbyteskapaciteten (CEC) mellan 70 och 100 milliekvivalenter per 100 gram. 
De dominerande katjonerna varierar i olika material. Milos BF 04 har magnesium och 
Milos BF 08 har kalcium som dominerande katjon, medan de båda Kutch materialen 
(Kutch BF 04 och BF 08) har natrium som dominerande katjon. 
 
Den isomorfa substitutionen som leder till negativ laddning på mineralflaksytan sker till 
mer än 50 % på oktaedersskiktet för Milos BF 04 och BF 08, samt för Kutch BF 04. 
Smektiten klassificeras för dessa material som en montmorillonit. För Kutch 08 sker 
substitutionen däremot huvudsakligen på det tetraedersskikt vilket gör att smektit i detta 
material klassificeras som en beidellit (SKB R-09-53, sid. 3). 
 
Den geokemiska sammansättningen av de olika lermaterialen varierar stort. Milos BF 04 
har låg andel svavelförande mineraler såsom sulfater och sulfider (cirka 0,06 %) medan 
den innehåller en hög andel av karbonat i form av dolomit och kalcit (över 25 %). De 
viktigaste accessoriska mineralen är kalciumfältspat och plagioklas. Milos BF 08 
innehåller däremot mycket låg andel karbonat men en relativt hög svavelhalt (1 %), varav 
merparten av svavlet förekommer som pyrit. Både Kutch BF 04 och BF 08 innehåller en 
liten andel svavelförande mineraler samt karbonater men har däremot en hög andel av 
titan- och järnrika mineraler i form av accessoriska mineral såsom anatas, magnetit, 
hematit och goethit (SKB R-09-53, sid. 3 och avsnitt 4.5). 
 
I den andel av proverna med en kornstorlek som är mindre än 0,1 µm, har de två Milos-
materialen mycket höga kaliumhalter som tyder på en relativt hög halt av illit i materialen. 
Däremot har de två Kutch-materialen låga kaliumhalter (SKB R-09-53, sid. 3 och avsnitt 
4.5). 
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Halterna av sulfider och totalt svavel är relativt låga (< 1 vikt-%) i alla ovanstående 
lermaterial som har studerats av SKB (SKB R-09-53, tabell 4-5; SKB TR-10-16, tabell 3-
2). Även halten av totalt organiskt kol är låg (<1 vikt-%) (SKB TR-10-16, tabell 3-2). 

3.5.7.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s successiva urval av material och koncept för återfyllnad är 
vetenskapligt välgrundad. Det framtagna referensmaterialet med förkompakterade block 
av svällande lermaterial samt pellets av bentonit har visats vara anpassad för 
slutförvarsmiljön särskilt med hänsyn till att motstå höga salthalter i omgivande 
grundvatten. Materialvalet ger förutsättningar för att kunna uppfylla återfyllnadens 
säkerhetsfunktioner. 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning av mineralkaraktärisering av återfyllnadsmaterial är 
ändamålsenlig. SSM förväntar sig dock att ett mera systematiskt angreppssätt kommer att 
användas för att hantera det faktum att mineralinnehållet varierar mycket även för bentonit 
från en och samma plats, t.ex. Milos. 
 
SKB verkar sakna ett konsekvent benämningssystem för olika bentonitprover. Enligt 
SSM:s bedömning försvårar detta jämförelsen av egenskaper från olika studier, t.ex. i 
SKB R-06-73 benämndes proven från Milos som Milos bf medan i SKB R-09-53 har 
proverna fått betäckningar som Milos BF 04 och BF 08.  
 
SSM anser att SKB bör ta fram en systematisk mineralogisk kategorisering av olika 
bentoniter till återfyllnadsblock och pellets innan provdrift av slutförvarsanläggningen. I 
varje kategori bör intervall för mineralogisk sammansättning undersökas med tillhörande 
geokemiska och mekaniska egenskaper. Dokumentationen bör även inkludera annan 
relevant information såsom geologiskt ursprung, leveransplats, och mängd av material 
som kan användas i slutförvarsprojektet. Kategoriseringen bör underlätta möjligheterna att 
säkra en tillräckligt stor mängd av material från olika leverantörer som har egenskaper 
som motsvarar kraven i konstruktionsförutsättningarna.  
 
SSM:s ställningstagande baserar sig på att de geokemiska och mekaniska egenskaperna 
hos återfyllnadblocksmaterialen varierar från olika platser samt även från en och samma 
plats. Buffertmaterialet är relativt homogent med mera likformiga egenskaper så länge det 
dominerande lermineralet i bentoniten är montmorillonit, men det inte är fallet för 
återfyllnadsmaterialet som inte har mycket hög montmorillonithalt. Kategoriseringen av 
återfyllnadsmaterialet bör kunna underlätta SKB:s kvalitetssäkring av 
återfyllnadsmaterialet och installation av återfyllnad i deponeringstunnlarna, t.ex. 
fastställande av andelen tunnelvolym som måste återfyllas med block. 
 
SSM anser att det är en brist att SKB inte har karakteriserat molekylära former av 
organiskt kol i återfyllnadsmaterial. Förekomstformerna bedöms av SSM ha betydelse för 
omfattning av möjlig mikrobiell aktivitet i en installerad återfyllnad. SKB behöver mer 
ingående genomföra karakterisering. SSM instämmer visserligen med SKB att merparten 
av det organiska materialet bör vara högmolekylärt och därmed svårtillgängligt för 
mikrober. SSM anser ändå att en detaljerad karakterisering av formerna av organiskt kol 
kommer ge ett förbättrat underlag för att bedöma risken för och omfattning av mikrobiell 
sulfatreduktion i återfyllnaden. Tillförsel av sulfid från återfyllnaden kan ha viss betydelse 
för kopparkapselns långsiktiga beständighet, även om riskerna är mindre än för 
motsvarande process i bufferten på grund av diffusionsmotståndet som ges av de 1,5-
meter tjocka buffertblocken ovanpå kapseln. Osäkerheter föreligger dock i och med att 
innan bufferten blivit tillräckligt vattenmättad kan sulfid transporteras i gasfas till 
kapselytan. 
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3.5.8 Framställning av återfyllnadsblock och återfyllnadspellets 

3.5.8.1 Underlag från SKB 
SKB:s referensmetod för tillverkning av återfyllnadsblock är enaxlig pressning och för 
tillverkning av återfyllnadspellets användes valskompaktering (SKB TR-10-16, avsnitt 
5.3.2 och 5.3.3). För att uppnå den erforderliga tillverkningskapaciteten ska två pressar 
användas parallellt med ett automatiserat kontrollsystem. I kontrollsystemet ingår fyllning 
av återfyllnadsmaterialet till pressarna samt hantering av block och pellets. Systemet ska 
även kunna inhämta och förvara data från tillverknings- och inspektionsprocesserna (SKB 
TR-10-16, sid. 58). 
 
Innan pressningen behövs en konditionering av lermaterialet. Vid konditioneringen ska 
materialet först torkas till avsedd vattenkvot, för att sedan malas till en lämplig 
kornstorleksfördelning inför pressningen. Innan pressningen kommer vatten att tillföras 
igen om det behövs för att öka vattenkvoten till en för pressningen lämplig nivå. 
 
Mer än 10 000 återfyllnadblock har tillverkats vid olika typer av försök i laboratorieskala 
(SKB TR-10-16, avsnitt 5.3.7; SKB R-06-71, sid. 33-34; SKB R-06-73, kapitel 6; SKB R-
10-44, kapitel 4). Lermaterial från olika platser har utvärderats; leran som benämns Milos 
I samt IBECO-RWC-BF från Milos i Grekland, Asha 230 från Asha i Indien, Friedland 
från Friedland i Tyskland, och DPJ från Dnešice i Czech. De tillverkade blocken är dock 
av betydligt mindre storlek, t.ex. 300x300x150 mm, än SKB:s referens mått 
(700x667x510 samt 700x600x250 mm, se SKB TR-10-16, tabell 3-4). 
 
SKB har redovisat test- och inspektionsmetoder för kvalitetssäkring av återfyllnadblock 
och återfyllnadspellets, både för återfyllnadsmaterialet innan pressning och för tillverkade 
block- och pelletprodukter (SKB TR-10-16, avsnitt 5.2 och 5.3). Egenskaperna, 
parametrarna och metoderna som ingår i inspektionen har sammanställts i tabell 5-2 i SKB 
TR-10-16. Ett produktion-inspektionsschema för utgrävning, leverans av lermaterial samt 
tillverkning av block och pellets presenteras i figur 5-2 i SKB TR-10-16. 

3.5.8.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s program för tillverkning av återfyllnadsblock och pellets är 
ändamålsenligt. SSM instämmer med SKB om att återfyllnadsblock och pellets bör kunna 
tillverkas med de specifikationer som anges i referensutformningen. SKB har genomfört 
ett omfattande arbete med tillverkning av ett stort antal återfyllnadsblock och pellets, 
vilket har visat funktionaliteten hos de hittills framtagna tillverkningsprocesserna.  
 
SSM anser dock att SKB:s erfarenheter kring att praktiskt åstadkomma en fullt ut 
realistisk tillverkningsprocess fortfarande behöver vidareutvecklas. SSM:s bedömning 
baseras på att inget återfyllnadblock med de specificerade måtten hittills har tillverkats. 
Praktiska svårigheter förväntas öka med ökade blockmått. SSM anser att SKB behöver ta 
fram teknik för framställning av återfyllnadblock med de dimensioner som anges i 
referensutformningen i god tid innan eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen.  
 
SSM kan konstatera att de inspektionsmetoder som SKB föreslagit i 
kvalitetssäkringsprogrammet är konventionella kemiska analyser. Vissa svårigheter kan 
ändå förväntas uppstå vid kvalitetssäkring i samband med tillverkningsprocessen för 
återfyllnadsblock och pellets. De flesta metoderna är tidsödande och kostsamma, och stora 
mängder av återfyllnadsmaterial måste kunna hanteras med varierande egenskaper 
eftersom materialet förmodligen kommer att komma från olika platser. SSM anser därför 
att SKB behöver ta fram en plan för kvalitetssäkring av block och pellets som beaktar den 
arbetstakt som krävs för återfyllnaden av deponeringstunnlarna.  
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3.5.9 Installation av återfyllnad 

3.5.9.1 Underlag från SKB 
SKB har redovisat hanteringen och installationen av återfyllnad i deponeringstunnlarna i 
avsnitt 5.4 i SKB TR-10-16. 
 
Innan återfyllningsprocessen kan inledas måste flera arbetsmoment vara avslutade så som 
inspektion och karakterisering av tunnelväggar, karakterisering av vattenflöden samt 
installation av tillfällig ventilation, elförsörjning, belysning m.m. Återfyllningsprocessen 
innefattar följande moment: 

x Installation av återfyllnad i de bortvalda deponeringshålen. 
x Installation av återfyllnad i den övre delen, inklusive den avfasade överkanten av 

de vanliga deponeringshålen, dvs. hålen som innehåller kapslar. 
x Installation av pellets på tunnelbotten. 
x Installation av återfyllnadsblock i deponeringstunneln. 
x Installation av pellets i deponeringstunneln. 

 
För återfyllning av de deponeringshål som eventuellt behöver väljas bort kan antigen 
buffertmaterial eller återfyllnadsmaterial väljas. 
 
Tunnelbottnen kommer att installeras med återfyllnadspellets genom användning av en 
skruvmatare. Installerat material vägs och tunnelsvolym skannas innan och efter 
installationen och med hjälp av denna information bestäms den installerade densiteten på 
tunnelbotten. 
 
Huvuddelen av deponeringstunneln återfylls med hjälp av den så kallade ”blockmetoden”, 
som innebär individuell hantering och placering av blocken (SKB R-08-59, avsnitt 2.3). 
Utrymmena mellan blocken, samt mellan blocken och tunnelväggen, fylls med pellets. 
Referensmetoden för detta arbetsmoment är torrsprutning. Fyllnadsgraden inspekteras 
med en kamera som monteras vid den främre mynningen av sprutmunstycket. Den 
installerade densiteten bestäms genom att kontrollera den installerade mängden av 
återfyllnadsmaterial i en bestämd volym. 
 
Demonstrationer av olika moment i återfyllningsprocessen med vald referensutformning 
har genomförts i SKB:s bentonitlaboratorium vid Äspö. Återfyllnadpellets av bentonit av 
Milos-typ, som innehåller mer än 80 % montmorillonit, har testats som bäddmaterial för 
tunnelbotten (benämns Cebogel pellets) (SKB R-08-59, sid. 41). 
 
Staplingen av återfyllnadsblock har demonstrerats i en konstgjord tunnel vid 
bentonitlaboratoriet. Syftet med demonstrationen har varit att utvärdera precision och 
kapacitet vid blockinstallation. Fram tills nu har betongblock används istället för 
bentonitblock eftersom det inte har varit möjligt att tillverka hundratals bentonitblock med 
den erforderliga storleken (SKB R-08-59, avsnitt 4.3). Betongblocken har dock samma 
dimensioner som blocken i referensutformningen. En ny metod för lyft och placering av 
block baserad på vakuumteknik har utvecklats. Olika sensorer, såsom laser och kamera, 
används i fordonet för att underlätta blockinstallationen (SKB R-08-59, bilaga 1). 
 
Fyllning av pellets mellan återfyllnadsblocken, samt mellan blocken och tunnelväggen har 
demonstrerats i bentonitlaboratoriet tillsammans med den ovan nämnda staplingen av 
återfyllnadblock. Den teknik och den utrustning som har använts överensstämmer med 
referensutformningen (SKB R-08-59, avsnitt 4.4 och bilaga 1). 
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Demonstrationsresultaten visar att om deponeringstunneln är tillräckligt torr kan krav 
kopplade till initialtillståndet uppfyllas med de metoder och den teknik som specificerats i 
nuvarande referensutformning för installation av återfyllnaden. Även material och 
metoder för pelletsinstallation förväntas fungera så som avsett. Arbetstakten som krävs för 
att återfylla erforderliga 6 m tunneln per dygn verkar baserat på hittillsvarande 
erfarenheter möjlig att uppnå även om marginalen för närvarande är liten (SKB R-08-59). 

3.5.9.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att återfyllning av deponeringstunnlar enligt specifikationerna i 
referensutformningen är genomförbar. Denna bedömning baseras på att SKB preliminärt 
har demonstrerat att återfyllningen i praktiken kan genomföras i en relativt torr 
deponeringstunnel (SKB R-08-59). Inverkan av vatteninflödet på installation av 
återfyllnaden, samt potentiell kanalbildningserosion och bortspolning av 
återfyllnadsmaterial, har studierats av SKB vid flera andra försök i mindre skala (avsnitt 
4.9 ännu ej publicerad). SSM anser att kanalbildningserosion kan vara den process som är 
mest svårhanterlig vid installation av återfyllnaden. Problemets omfattning beror delvis på 
möjligheterna att under eventuell uppförandefas begränsa vatteninflödet i utsprängda 
deponeringstunnlar. SSM ser positivt på att SKB har redovisat ett utförligt underlag för 
förståelse av processens påverkan på installationen. Ytterligare forskning, utveckling och 
demonstration kring denna process behövs dock innan en eventuell provdrift av 
slutförvarsanläggningen. Den förväntade omfattningen på insatserna kan i viss mån 
anpassas beroende på erfarenheterna från uppförandefasen. SSM:s externa experter har 
liknande syn (SSM Technical note 2015:06). 
 
SSM anser att SKB:s hittillsvarande demonstrationer av återfyllningsprocessen uppfyller 
vissa delmål men de demonstrerar inte fullt ut konceptets genomförbarhet. 
Demonstrationer har hittills endast gjorts med attrappblock tillverkade av betong. 
Dessutom har försöken gjorts i en konstgjord tunnel ovanför mark i bentonitlaboratoriet 
snarare än i en representativ slutförvarsmiljö. SSM anser därför att ytterligare 
demonstrationer behöver genomföras i underjordstunnlar med liknande hydrogeologiska 
och grundvattenkemiska betingelser som förväntas på förvarsplatsen. Detta arbete behöver 
genomföras i god tid innan en eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen. 
 

3.5.10 Säkerhetsfunktioner och konstruktionsförutsättningar för plugg i 
deponeringstunneln 

3.5.10.1 Underlag från SKB 
Pluggarna utgör en del i barriärkonstruktionerna för förslutning av deponeringstunnlarna. 
Andra pluggar utgör en del av ett förslutningssystem för stamtunnlar samt toppförslutning 
för ramp och schakt. SKB anser att utformning av pluggen bör anpassas till de lokala 
förhållandena och därför kommer olika konstruktioner att studeras som är anpassade till 
varierande omfattning av vatteninflöden.  
 
Referensutformningen för den generiska pluggen består av en pluggsektion, en 
tätningssektion samt en filtersektion. Pluggsektionen är en kupolformad platsgjuten 
betongkonstruktion för mekaniskt och hydrauliskt mothåll. För att minimera inverkan av 
basiskt pH på bentoniten planeras betongkonstruktionen att gjutas i låg-pH-betong enligt 
ett av SKB:s betongkoncept (SKB TR-10-47, sid. 223). Tätningssektionen planeras bestå 
av bentonittätning i form av block och pellets. Filtersektionen är under utredning och kan 
komma att bestå av lecabalkar och/eller makadam. Systemkonstruktionen för pluggen bör 
fastställas före byggstart för det första deponeringsområdet. 
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Säkerhetsfunktioner för pluggarna i deponeringstunnlarna (SKB TR-10-16, avsnitt 2.2.2 
och 2.2.3) är att de ska: 

x motstå summan av det hydrostatiska trycket på förvarsdjup och svälltrycket i 
återfyllnaden tills stamtunneln har blivit återfylld 

x begränsa vattenflödet förbi pluggen tills intilliggande stamtunnel är återfylld 
och vattenmättad 

x vara hållbar och upprätthålla säkerhetsfunktioner i den miljö som förväntas 
råda i slutförvaret tills stamtunneln hunnit bli vattenmättad 

 
Kraven avseende praktiskt genomförande motsvarar de krav som ställs på buffertens och 
återfyllnadens installation (SKB TR-10-16, avsnitt 2.2.3). 
 
Konstruktionsförutsättningarna för pluggen redovisas i tabell 2-5 i SKB TR-10-16. 
Pluggen ska motstå det hydrostatiska trycket samt svälltrycket från återfyllnaden vilket 
totalt specificeras till 5 MPa. Pluggens förväntade livslängd efter uppförandet är 100 år. 
Någon närmare specifikation av mängd vatten som tillåts passera pluggen uppges för 
närvarande inte av SKB men denna uppgift kommer att tas fram längre fram. 
 
SKB redovisar konstruktionsparametrar för olika delar av pluggen i tabell 7-1 och 7-2 i 
SKB TR-10-16. Geometriska mått för olika delar av pluggen beskrivs i figur 7-2 i SKB 
TR-10-16. SKB påpekar att specifikationen bör betraktas som preliminär. SKB anser att 
det inte är möjligt eller meningsfullt att fastställa pluggens utformning i dagsläget med 
tanke på den planerade tekniska utvecklingen av pluggen i nära framtid (SKB TR-10-16, 
sid. 78). SKB har dock genomfört en preliminär modellering av de mekaniska och 
hydrauliska egenskaperna hos den föreslagna referensutformningen (SKB TR-09-34). 
  
SKB redovisar i sin komplettering till ansökan (SKB dokID 1395038) även ett fullskaligt 
test som genomförs i Äspölaboratoriet på 450 meters djup av det kompletta pluggsystemet 
som kallas ”Domplu” (”Dome Plug”) och som ingår i EU-samarbetsprojektet Dopas 
(”Full scale Demonstration of Plugs and Seals”). Experimentet fokuserar på: 1) rationell 
och kostnadseffektiv produktion, 2) påverkan av långtidslaster på oarmerade låg-pH-
betongkonstruktioner, 3) långtidsbeständighet, egenskaper samt underhållsbehov på 
temporära oarmerade låg-pH-betongkonstruktioner. 

3.5.10.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att den tekniska utvecklingen av pluggen till deponeringstunneln 
fortfarande är i en tidig utvecklingsfas och fortsatt utvecklingsarbete behövs innan en 
eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen kan påbörjas. SSM anser dock att det finns 
förutsättningar för att pluggen kommer att uppfylla erforderliga funktionskrav. 
 
SSM anser att konstruktionsförutsättningen att pluggen ska bibehålla sina 
säkerhetsfunktioner i 100 år behöver en bättre motivering. SKB:s preliminära modellering 
av förvarets vattenmättnadsprocess visar att vissa delar av stamtunneln fortfarande kan ha 
en lägre vattenmättnadsgrad än deponeringstunnlarna även för tider efter 100 år, och att en 
hydraulisk gradient genom pluggen kan bli bestående under lång tid (SKB R-09-19, figur 
C-7, sid. 105).  
 
SSM anser att konstruktionsförutsättningen för pluggen att motstå ett tryck på 5 MPa fram 
till tiden då det hydrostatiska trycket i slutförvaret har återuppbyggts är vetenskapligt och 
tekniskt väl underbyggt. Bedömningen baserar sig på att uppskattning av det totala 
hydrostatiska trycket på förvarsdjup (470 m) plus några hundra kilo Pascals svälltryck från 
återfyllnaden är rimlig för den tempererade fasen av slutförvarets långsiktiga utveckling.  
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SKB har hittills inte tagit fram kvantitativa krav på konstruktionsförutsättningen för 
mängd av vatten som är tillåtet att passera pluggen. SKB har däremot redovisat att, med 
den siktade torrdensiteten av bentonit i det vattenmättade bentonitfiltret, att den 
hydrauliska konduktiviten hos bentoniten kan bli så låg som 10-11 m/s när filtret blivit 
fullständigt vattenmättat (SKB TR-10-16, sid. 82). SSM bedömer att det är tillräckligt tätt, 
samtidigt anser dock SSM att SKB behöver kvantitativt verifiera att kravet på pluggens 
begränsade genomsläpplighet kan uppfyllas i god tid innan en eventuell provdrift vid 
slutförvarsanläggningen kan påbörjas. 
 
SKB tillstår att det var ett förbiseende i konstruktionsförutsättningarna att det inte finns ett 
krav på pluggens gastäthet för att motverka förhållandena för atmosfärisk kopparkorrosion 
efter att deponeringstunneln förslutits men innan bufferten har blivit vattenmättad (SKB 
dokID 1395038). Gastätheten är ett krav eftersom inläckage av syre in i 
deponeringstunnlarna måste förhindras men kravet behövs också för att förhindra att 
vattenånga tränger ut från deponeringstunneln. Enligt SSM:s bedömning bör pluggens 
gastäthet kunna säkerställas så länge filterdelen kan hållas helt vattenmättad på det sätt 
som SKB föreslår. Den mängd syre som kan läcka in efter att fullständig vattenmättnad 
har uppnåtts beroende på diffusion av syre i vattenfas bör vara helt försumbar. SSM anser 
dock att kravet på att uppnå och sedan säkerställa fullständig vattenmättnad i hela 
filterdelen är en funktion kopplad till förvarets långsiktiga strålsäkerhet som behöver 
kontrolleras regelbundet under hela förvarets tilltänkta drifttid. 
 
Trots att vissa av konstruktionsförutsättningarna i dagsläget inte är kompletta och inte i 
alla avseenden väl underbyggda anser SSM att SKB:s tekniska utveckling har visat att 
säkerhetsfunktionerna hos pluggen principiellt kan uppnås med referensutformningen i 
SKB TR-10-16, kapitel 7. SKB:s preliminära experimentella försök och teoretiska 
modelleringar med denna referensutformning, med låg-pH betong och utan armering, 
bekräftar att de mekaniska och hydrauliska kraven kan uppfyllas med god marginal (SKB 
R-09-07; R-09-34).  
 

3.5.11 Initialtillstånd för plugg i deponeringstunnlarna 

3.5.11.1 Underlag från SKB 
SKB redovisar översiktligt i avsnitt 9.3 i SKB TR-10-16 hur pluggens olika delar delvis 
tillverkas av olika leverantörer, delvis tillverkas av SKB själva, samt installeras på plats. 
Pluggens initialtillstånd redovisas i kapitel 10 i SKB TR-10-16. 
 
Pluggen kommer att bestå av följande delar enligt referensutformningen (SKB TR-10-16, 
avsnitt 7-1): 

x betongplugg 
x vattentätt bentonitfilter  
x filter av sandpartiklar och stengrus 
x betongbalkar 
x dräneringsrör 
x injekteringsrör 

SKB planerar att följa upp procedurerna för uppförande av pluggen. För tillverkning och 
installation av det vattentäta bentonitfiltret kommer samma metoder som tagits fram för 
återfyllnaden att användas. För installation av sandfiltret, tillverkning och installation av 
betongbalkar, samt installation av betongplugg kommer SKB att använda konventionella 
och allmänt tillämpade metoder både för uppförandet och vid kvalitetskontrollen. För 
arbeten med betong behöver metoderna anpassas till låg-pH-betong (SKB TR-10-16, sid. 
87; SKB R-09-07).  
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Enligt den nuvarande planen kommer betongbalkarna att prefabriceras. Stommen, 
balkstöd och armeringskorgar kommer att byggas och olika rörsystem kommer att 
monteras innan de transporteras ner till förvarsdjup. Bentonitblock och pellets med samma 
mått och egenskaper som för återfyllnaden kommer att användas för det vattentäta 
bentonitfiltret. De kommer att tillverkas och kontrolleras med samma rutiner som har 
utvecklats för återfyllnaden. Materialet i filtret kommer att blandas till önskad 
kornstorleksfördelning och transporteras ner till aktuellt förvarsdjup. De torra 
ingredienserna i betongen blandas på marknivå innan transport ner till förvarsnivå (SKB 
TR-10-16, sid. 88). 
 
Procedurer för installation av pluggens olika konstruktionsdelar förutom 
betongpluggsdelen finns beskrivna i SKB TR-10-16 (avsnitt 9.4) medan de detaljerade 
procedurerna för installation av betongpluggen finns beskrivna i SKB TR-10-16 (avsnitt 
9.5). Initialtillståndet för pluggen redovisas i tabeller 10-1 och 10-2 i SKB TR-10-16. 
 
SKB:s tekniska utveckling görs genom försök i Äspölaboratoriet. En oarmerad 
konstruktion med en kupolformad betongplugg i låg-pH-betong utan armering har gjutits i 
mars 2013 (SKB TR-14-17, avsnitt 4.11; SKB R-11-04; SKB P-13-37, P-13-38).  
 
SSM har tagit fram en begäran om kompletterande information som avser bestämning av 
mängden inläckage av syre genom deponeringspluggen som kan påverka korrosion av 
kopparkapseln (SSM2012-2426-140). SKB svarade på denna begäran (SKB dokID 
1437441) att referensutformningen av pluggen kräver att pluggen ska vara gastät, dvs. att 
pluggen måste förhindra transport i gasfas mellan en försluten deponeringstunnel och 
stamtunneln fram till den tidpunkt då stamtunneln vattenfylls. Kravet uppfylls genom att 
vid driftsättning successivt vattenmätta bentonittätningen på konstgjord väg, vilket medför 
att pluggen kommer att förhindra transport av gas och vattenånga. 
 
SKB använder en modell för beräkningar kring kopplade kemiska reaktioner och transport 
för att simulera den kemiska nedbrytningen av låg-pH-betong i pluggen (SKB TR-10-62). 
Den kemiska delen av beräkningarna baseras på en modell med fasta lösningar, SiO2 och 
portlandit som ingående komponenter (SKB TR-10-62, sid. 12). Upplösningskinetik från 
Sugiyuma och Fujita (2006) används för simuleringar av kemisk utveckling i låg-pH- 
betong. För de första hundratals åren visar modelleringsresultaten att nedbrytningen av 
cement sker genom upplösning av portlandit och till en mindre del även av SiO2 vilket 
leder till en minskad snarare än ökad porositet. Anledningen till detta är att upplösning av 
gips i återfyllnaden tillför sulfat till området där betongpluggen finns. Sulfaten reagerar 
med upplöst kalcium från cementen, vilket tillsammans med aluminium i grundvattnet 
bildar mineralet ettringit. Bildning av ettringit som har en hög mol-volym förväntas fylla 
porerna i betong och kompensera för volymminskingen som orsakas av 
cementupplösning. SKB anser därför att betongpluggens gas- och vattentäthet liksom dess 
mekaniska stabilitet inte avsevärt förändras med tiden (SKB TR-10-62, sid. 37). 

3.5.11.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s redovisning av uppförande och initialtillstånd för pluggen i 
deponeringstunneln är ändamålsenlig. SSM ser positivt på att SKB avser att använda 
välutvecklade konventionella metoder för att uppföra pluggen. Det är även positivt att 
fullskaliga försök har påbörjats vid Äspölaboratoriet för att utveckla tekniken för 
betongplugg med låg-pH betong och utan armering. 
 
SSM anser dock att erfarenheterna med att bygga med låg-pH-betong fortfarande är 
knapphändiga. Mycket utvecklingsarbete kvarstår med hänsyn till att vissa 
konstruktionsförutsättningar fortfarande behöver fastställas (se SSM:s bedömning i avsnitt 
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3.3.10 ”Säkerhetsfunktioner och konstruktionsförutsättningar för plugg i 
deponeringstunneln” i denna rapport). 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning om att pluggen kan uppnå gastäthet under 
driftsättningen är trovärdig. Tidigare erfarenheter har visat att konstgjord vattentillförsel 
av bentonit fungerar om inte kanalbildningserosion förekommer. SSM anser att risken för 
kanalbildningserosion är mycket låg vid vattentillförsel till bentonitfiltret i pluggen 
eftersom bentoniten är instängd mellan betongbalkarna. 
 
SSM bedömer att SKB:s modellering av degradering av betong i pluggen är vetenskapligt 
väl underbyggd och att resultat är trovärdiga. SSM anser dock att inverkan av nedbrytning 
av cement i låg pH-betong behöver studieras vidare. Även osäkerheter i samband med 
eventuell bildning av ettringit behöver utredas vidare. 
 
SKB planerar studier av långtidsbeständighet hos låg-pH-betong för att utreda dess 
mekaniska mothållfunktion. Det är ändå inte tydligt för vilket tidsintervall efter 
förslutning denna funktion behöver upprätthållas. Samma bedömning kan göras 
beträffande det hydrauliska mothållet för pluggen tills tätningssektionen har nått full 
återmättad. Beroende på längden av detta tidsintervall blir beständigheten för 
kontaktinjekteringen mellan berg och betong en viktig fråga. 
 

3.5.12 SSM:s sammanfattande bedömning av SKB:s redovisning inom 
området buffert, återfyllnad och pluggar 
I KBS-3-konceptet för slutförvaring av använt kärnbränsle används tekniska barriärer 
såsom buffert, återfyllnad och pluggar för att säkerställa strålskydd vid drift av 
anläggningen samt förvarets långsiktiga strålsäkerhet. 
 
SSM bedömer att konstruktionsförutsättningarna för bufferten är vetenskapligt och 
tekniskt välgrundade samt har tagits fram med utgångspunkt från den långsiktiga 
strålsäkerheten för slutförvaret. Det lägsta svälltrycket, den högsta hydrauliska 
konduktiviteten samt de högsta nivåer av halter för organiskt kol, totalt svavel och sulfider 
formuleras som krav för att skydda kapselns integritet, samt förhindra och fördröja utsläpp 
av radionuklider i fall kapseln går sönder. Inom det specificerade haltintervallet för 
montmorillonit finns tydliga relationer mellan vattenmättad densitet, svälltryck och 
hydraulisk konduktivitet, oavsett om bentonitmaterialet har bildats från vulkaniska 
material av olika ursprung (basalt till ryolit) eller under olika geologiska perioder (kvartär 
till krita). Inom det specificerade intervallet för halt för montmorillonit och vattenmättad 
densitet har SKB visat att kraven på svälltryck och hydraulisk konduktivitet alltid kan 
uppfyllas.  
 
SSM bedömer att buffertens referensutformning har definierats från tekniska parametrar 
som kan kontrolleras och verifieras vid uppförande av slutförvarsanläggningen. Den 
vattenmättade densiteten kan enkelt relatera till torrdensiteten och vattenkvoten för 
bentonitmaterialet vid installation av bufferten. Både torrdensiteten och vattenkvoten är 
kontrollerbara parametrar. Halter för olika mineral kan kontrolleras genom kemiska 
analyser. 
 
SSM bedömer att SKB:s hittills genomförda studier avseende tillverkning av buffertblock, 
buffertringar och pellets är omfattande. Produktionsmetoderna är väl utvecklade, har 
utvärderats förlöpande och bedöms vara tillförlitliga. SKB har uppnått tillräckliga 
erfarenheter i samband med tillverkning vid genomförande av laboratorieförsök samt från 
prototypförvarsprojektet vid Äspölaboratoriet. Ett tillräckligt stort antal block och ringar 
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har kompakterats och förväntad kvalitet har uppnåtts. En relativt stor mängd av pellets har 
också tillverkats. 
 
SSM anser att SKB:s redovisning av buffertinstallation är ändamålsenlig. De framtagna 
procedurerna bedöms vara genomförbara och installationen av buffertblock och 
buffertringar bör efter ytterligare utvecklingsarbete kunna ske i enlighet med 
konstruktionsförutsättningarna. SSM:s bedömning baseras delvis på erfarenheterna från 
prototypförvarsförsöket vid Äspölaboratoriet i vilket tillverkning, hantering och 
inplacering av buffertblock har genomförts. 
 
SSM anser att SKB behöver ta fram väldokumenterade rutiner samt ett detaljerat kontroll- 
och provningsprogram för bestämningen av materialsammansättning för buffert med 
specificerade analysmetoder för montmorillonit, organiskt kol, totalt svavel och sulfider. 
 
Senast innan en eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen behöver fullstora ringar 
och block enligt SKB:s nuvarande referensutformning provtillverkas. SKB behöver visa 
att erforderlig kvalitet hos dessa modifierade komponenter kan uppnås. Ytterligare försök 
kommer att behövas för att visa att den nuvarande referensmetoden för buffertinstallation 
fungerar i fullskala med bentonitblock och med bentonitringar. 
 
SSM anser att det finns brister i SKB:s förståelse av underliggande mekanismer för 
kanalbildningserosion (” piping/erosion”) och risk för kanalbildningserosion i samband 
med installation av bufferten kan inte uteslutas helt. SSM bedömer baserat på det 
nuvarande kunskapsläget att det är den process som i störst utsträckning kan leda till att 
den installerade densiteten blir längre än vad som krävs enligt referensutformningen. Den 
förväntande låga frekvensen av vattenförande sprickor vid Forsmarksplatsen är dock en 
gynnsam omständighet i perspektiv av kanalbildningserosion. SSM anser att processen 
bör vara hanterbar genom en lämplig placering av deponeringshål. Ytterligare forskning, 
utveckling och demonstration kring denna process kommer att behövas innan en eventuell 
provdrift av slutförvarsanläggningen. 
 
SSM bedömer att konstruktionsförutsättningarna för återfyllnaden är vetenskapligt och 
tekniskt välgrundade och har blivit framtagna med den långsiktiga strålsäkerheten som 
utgångspunkt. För att tillgodose konstruktionsförutsättningen att begränsa uppåtriktad 
svällning/ expansion av bufferten, bedömer SSM att referensutformningen behöver 
vidareutvecklas och baseras på kontrollerbara parametrar. Med de i ansökan redovisade 
parametrarna är det visserligen möjligt att kontrollera om konstruktionsförutsättningen 
uppfylls eller inte, men det krävs ett omfattande modelleringsarbete i samband med 
installation av återfyllnaden vilket bedöms vara praktiskt olämpligt. 
 
SSM kan konstatera att hydraulisk konduktivitet är beroende av materialets por-tal, som i 
sin tur är beroende av materialets torrdensitet. Ett liknande resonemang gäller för 
svälltryck som huvudsakligen är beroende av innehållet av mineralet montmorillonit i 
bentonitleran. Genom att kontrollera torrdensiteten vid installation kan kraven på 
hydraulisk konduktivitet och svälltryck för återfyllnaden uppfyllas. Beträffande 
säkerhetsfunktionen att begränsa buffertens uppåtriktade expansion för att säkerställa 
tillräcklig buffertdensitet enligt konstruktionsförutsättningen anser SSM att ytterligare 
utvecklingsarbete kommer att behövas. SKB:s studier visar att den uppåtriktade 
expansionen inte bara är beroende på materialets torrdensitet utan också på materialets 
elastiska egenskaper. SSM anser därför att SKB bör etablera en teoretisk eller empirisk 
relation mellan intervallet för de elastiska parametrarna för återfyllnadsmaterialet och den 
acceptabla uppåtriktade expansionen av bufferten. De elastiska egenskaperna i 
återfyllnadsmaterialet, såsom Youngs modul och Poissons tal, bör användas som 
kontrollerbara parametrar i referensutformningen. 
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SSM anser att det är en brist att SKB inte har karakteriserat molekylära former av 
organiskt kol i återfyllnadsmaterialet. Förekomstformerna bedöms av SSM ha stor 
betydelse för mikrobiell aktivitet. SKB behöver genomföra en mer ingående 
karakterisering. SSM instämmer visserligen med SKB att merparten av det organiska 
materialet bör vara högmolekylärt och därmed svårtillgängligt för mikroberna. SSM anser 
dock att en detaljerad karakterisering av formerna av organiskt kol kommer att ge ett 
förbättrat underlag för att bedöma risken för och omfattning av mikrobiell sulfatreduktion 
i återfyllnaden.  
 
SSM bedömer att SKB:s program för tillverkning av återfyllnadsblock och pellets är 
ändamålsenligt. SSM instämmer med SKB om att återfyllnadsblock och pellets bör kunna 
tillverkas med de specifikationer som anges i referensutformningen. SKB har genomfört 
ett omfattande arbete med tillverkning av ett stort antal återfyllnadsblock och pellets, 
vilket har demonstrerat funktionaliteten hos de hittills framtagna tillverkningsprocesserna. 
SSM anser dock att SKB:s erfarenheter kring att praktiskt åstadkomma en fullt ut 
realistisk tillverkningsprocess fortfarande behöver vidareutvecklas. SSM:s bedömning 
baseras på att inget återfyllnadblock med de specificerade måtten hittills har tillverkats.  
 
SSM bedömer att återfyllning av deponeringstunnlar enligt specifikationerna i 
referensutformningen är genomförbar. Denna bedömning baseras på att SKB preliminärt 
har demonstrerat att återfyllning i praktiken kan genomföras i en relativt torr 
deponeringstunnel. SSM anser dock att kanalbildningserosion kan vara den process som är 
mest svårhanterlig vid installation av återfyllnaden. SSM ser positivt på att SKB har 
redovisat ett utförligt underlag för förståelse av processens påverkan på installationen. 
Ytterligare forskning, utveckling och demonstration kring denna process behövs dock 
innan en eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen. 
 
SSM kan konstatera att demonstrationer av återfyllningsprocessen endast hittills har gjorts 
med attrappblock tillverkade av betong. Dessutom har försöken gjorts i en konstgjord 
tunnel ovanför mark i bentonitlaboratoriet snarare än i en representativ slutförvarsmiljö. 
 
I god tid innan en eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen behöver SKB ta fram 
teknik för framställning av återfyllnadsblock med de dimensioner som anges i 
referensutformningen, samt ta fram en plan för kvalitetssäkring av block och pellets som 
beaktar den arbetstakt som krävs för återfyllning av deponeringstunnlarna. Ytterligare 
demonstrationer behöver genomföras i underjordstunnlar med liknande hydrogeologiska 
och grundvattenkemiska betingelser som förväntas på förvarsplatsen. 
 
Den tekniska utvecklingen av pluggen till deponeringstunneln är fortfarande i en tidig 
utvecklingsfas och fortsatt utvecklingsarbete behövs innan eventuell provdrift av 
slutförvarsanläggningen kan påbörjas. Konstruktionsförutsättningen att pluggen ska 
bibehålla säkerhetsfunktioner i 100 år behöver motiveras bättre. SSM anser dock att det 
finns förutsättningar för att pluggen kommer att uppfylla de erforderliga funktionskraven. 
 
SSM anser att konstruktionsförutsättningen för pluggen att motstå ett tryck på 5 MPa fram 
till tiden då det hydrostatiska trycket i slutförvaret har återuppbyggts är vetenskapligt och 
tekniskt väl underbyggt. SKB har inte hittills tagit fram kvantitativa krav på 
konstruktionsförutsättningen för mängd av vatten som är tillåtet att passera pluggen. SKB 
har däremot redovisat att bentonitfiltret kommer att ha en bra täthet. SSM bedömer att 
bentonitfiltret är tillräckligt tät, samtidigt anser dock SSM att SKB behöver kvantitativt 
verifiera att kravet på pluggens begränsade genomsläpplighet kan uppfyllas i god tid innan 
en eventuell provdrift vid slutförvarsanläggningen kan påbörjas. 
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Kravet på att uppnå och sedan säkerställa fullständig vattenmättnad i hela filterdelen av 
pluggen är en funktion kopplad till förvarets långsiktiga strålsäkerhet som behöver 
kontrolleras regelbundet under hela förvarets tilltänkta drifttid. 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning av uppförande och initialtillstånd för pluggen i 
deponeringstunneln är ändamålsenlig. SSM ser även positivt på att SKB avser att använda 
välutvecklade konventionella metoder för att uppföra pluggen. 
  
SKB har påbörjat fullskaliga försök vid Äspölaboratoriet för att utveckla tekniken för 
betongplugg med låg-pH-betong och utan armering. SSM anser dock att erfarenheterna 
med att bygga med låg-pH-betong fortfarande är knapphändiga. Mycket utvecklingsarbete 
kvarstår med hänsyn till att vissa konstruktionsförutsättningar för låg-pH-betong 
fortfarande behöver fastställas. SSM anser att nedbrytning av cement i låg-pH-betong och 
dess förlopp behöver studeras vidare med hänsyn till pluggens mekaniska mothåll-
funktion. Även osäkerheter i samband med eventuell bildning av ettringit behöver utredas. 
 
SSM bedömer att SKB:s redovisning angående pluggens gastäthet under eventuell 
driftsättning är trovärdig. SSM anser att risken för kanalbildningserosion är mycket låg 
vid vattentillförsel till bentonitfiltret i pluggen eftersom bentoniten är instängd mellan 
betongbalkarna. Beroende på tidsperioden för återmättning av tätningssektionen blir 
beständigheten för kontaktinjekteringen mellan berg och betong en viktig fråga. 
 

3.6 Förslutning av slutförvaret 
De huvudsakliga funktionerna för förslutning av slutförvaret är att förhindra oavsiktligt 
mänsklig intrång samt säkerställa att ramp och schakt inte utgör en särskild transportväg 
för radionuklider till markytan. Förslutningen projekteras baserat på de påfrestningar som 
kan uppstå i samband med framtida glaciationer. 
 
Förslutning av slutförvaret innefattar insatser för att försegla alla delar i slutförvaret utöver 
deponeringstunnlarna, d.v.s. återfyllning av stamtunnlar, transporttunnlar, centralområdet 
samt toppförslutning av ramp och schakt. Förslutningen förutsätter användning av 
konstruktionsmaterial såsom mekaniska pluggar, återfyllning med bentonitblock och 
pellets, makadam, stenblock, injekteringsbruk samt borrhålsförslutning. 
 
Enligt SKB visas i säkerhetsanalysen SR-Site att egenskaperna hos förslutningen av ramp 
och schakt har en liten påverkan på den långsiktiga strålsäkerheten. Samma slutsats gäller 
för förslutning av undersökningsborrhål.  
 

3.6.1 Barriärfunktioner och konstruktionsförutsättningar 

3.6.1.1 Underlag från SKB 
SKB har identifierat två barriärfunktioner som förslutningen behöver upprätthålla: 1) att 
avsevärt försvåra oavsiktliga fysiska intrång från markytan till slutförvaret och 2) att 
förebygga förekomst av hydrauliska flödesvägar som länkar slutförvaret med markytan. 
Dessutom ska förslutningen inte mer än marginellt påverka andra barriärer i slutförvaret. 
 
Den första barriärfunktionen åstadkommes genom en s.k. toppförslutning som avsevärt 
försvårar oavsiktliga intrång ner till förvarsdjupet.  
 
Den andra barriärfunktionen åstadkommes genom att återfyllda tunnlar uppfyller krav på 
tillräcklig täthet. I SKB:s konstruktionsförutsättningar anges att för återfyllda tunnlar, 
ramp och schakt under toppförslutningen ska den integrerade och konnekterade effektiva 
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hydrauliska konduktiviteten understiga 10-8 m/s med hänsyn taget till skadezonen runtom 
bergutrymmena (SKB TR-09-22, avsnitt 3.5.1; SKB TR-10-17, tabell 2̻1). Motsvarande 
konstruktionsförutsättning gäller även för undersökningsborrhål från markytan till 
förvarsdjup. Längs med dessa borrhål men under borrhålens toppförslutning ska den 
hydrauliska konduktiviten understiga 10-8 m/s. Enligt SKB kan detta krav uppnås om 
borrhålens förslutning kan utveckla ett svälltryck större än 0,1 MPa (SKB TR-09-22, 
avsnitt 3.5.3; SKB TR-10-17, tabell 2̻1). Krav på högsta hydrauliska konduktivitet för 
återfyllnad och borrhål behöver inte gälla för tunnel- och borrhålsektionerna som 
genomskärs av zoner i berget med hög vattengenomsläpplighet.  
 
Förslutningen har också säkerhetsfunktioner som syftar till att minimera påverkan på 
andra barriärer i slutförvaret så som att: 1) inte försämra barriärfunktionen hos berget,  
2) upprätthålla densiteten i återfyllnaden i deponeringstunnlar och andra tunnlar respektive 
ramp och schakt (dvs. återfyllnaden ska hållas på plats), 3) inte avsevärt påverka den 
kemiska miljön hos tekniska barriärer samt i berget. Säkerhetsfunktionen i punkt 1) 
uppfylls enligt SKB om förslutningen förebygger hydrauliska flödesvägar till markytan 
genom begränsning av effektiv hydraulisk konduktivitet. Säkerhetsfunktionen 
Barriärfunktionen i punkt 2) åstadkommes genom att uppfylla krav på återfyllnadens 
torrdensitet och montmorillonit-innehåll. Säkerhetsfunktionen i punkt 3) innebär att 
material som används till förslutningen ska väljas så att kemiska betingelser i buffert och 
återfyllnad inte försämras. Detta innebär t.ex. att all betong och bergkross som används i 
förslutningen ska ha ett pH på högst 11 (SKB TR-10-17, tabell 2-1), samt att 
mineralsammansättningen i bergkross inte avsevärt får skilja sig från bergarterna i 
slutförvarsvolymen (SKB TR-10-17, avsnitt 3.2.1). Enligt SKB:s plan ska utvalda 
schaktade massor från slutförvaret återanvänds i slutförvaret. 
 
Toppförslutningen ska bestå av material som på bästa möjliga sätt försvårar oavsiktliga 
mänskliga intrång i slutförvaret och motverkar mekaniska erosionseffekter under framtida 
istider. I SKB:s nuvarande referensutformning ska toppförslutningen installeras från 
markytan till ett djup på 200 m (SKB TR-10-17, avsnitt 3.3.1). Detta djup kan komma att 
justeras och optimeras i framtiden genom utvärderingar inom säkerhetsanalysen. Ett större 
djup än 100 m ovanför deponeringsdjupet kan dock aldrig bli aktuellt (SKB TR-10-17, 
Tabell 2̻1). För undersökningsborrhål som når ett djup större än 200 m ska de översta 
100 m rustas med toppförslutning (SKB TR-10-17, avsnitt 3.5.1). Enligt SKB behöver 
toppförslutningen av ramp, schakt och undersökningsborrhål inte uppfylla några 
hydrauliska krav (SKB TR-10-17, tabell 2̻1). 
 
Pluggarna i tunnlar och borrhål, som är en del i förslutningen, har inga långsiktiga 
barriärfunktioner i KBS-3-konceptet men de har funktionskrav kopplade till behov av att 
skydda de tekniska barriärerna och berget (SKB TR-10-17, avsnitt 2.5 samt 3.5). 
Pluggarna ska motverka mekaniska samt hydrauliska krafter under förslutning av 
slutförvaret så att barriärfunktionen i återfyllanden bibehålls. Pluggarna ska dessutom 
bibehålla sin ungefärliga ursprungliga volym även under den tid då dess mekaniska och 
hydrauliska funktionskrav inte längre behövs.  
 
Detaljerade beskrivningar av referensutformning för återfyllning samt pluggar redogörs i 
rapporterna SKB TR-10-12, SKB TR-10-16 och SKB TR-10-47. I SR-Site redovisas även 
återkoppling till de antagna konstruktionsförutsättningarna baserat på utfallet av analysen 
av den långsiktiga strålsäkerheten (SKB TR-11-01, avsnitt 15.5.19). 

3.6.1.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att SKB:s underlag för beskrivning av förslutning av slutförvaret är 
godtagbar och kan anses vara tillräcklig för prövningen av ansökan. SSM anser att det 
finns förutsättningar för SKB att uppfylla de för förslutningen erforderliga 
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barriärfunktionerna och funktionskraven vid en eventuell fortsatt detaljprojektering av 
slutförvaret. De flesta detaljer gällande förslutning är väl genomtänkta och grundar sig på 
etablerade eller beprövade metoder. Detta gäller t.ex. erfarenheter inom packning av 
bergkross i jorddammar, gjutning av massiva betongkonstruktioner och murverks-
uppförande med bergblock. Vissa andra lösningar är idag inte etablerade men har använts 
av SKB i prototyptester eller i forskningssyfte. Detta gäller t.ex. tillverkning, transport och 
installation av bentonitblock samt pellets till återfyllnaden, användning av oarmerad låg-
pH-betong till pluggar, samt användning av bentonitpluggar i perforerade kopparrör för 
försegling av borrhål som når ett djup större än 200 m.  
 
SSM vill påpeka att användning av etablerade eller beprövade metoder i sig inte är någon 
garanti för att dessa kommer visa sig vara lämpliga för användning i slutförvaret. 
Bekräftelse på tillämpbarhet i sammanhanget långsiktig strålsäkerhet behöver etableras 
utifrån resultat från analyser av den långsiktiga strålsäkerheten. Enligt SSM:s bedömning 
har SKB åstadkommit detta för de delar som gäller referensutformningen av återfyllnaden 
med bentonitblock och pellets. Förutsättningarna bedöms vara likartade i jämförelse med 
återfyllnad av deponeringstunnlar. En utförligare diskussion om återfyllning av tunnlar 
med bentonitblock och pellets återfinns i avsnitt 3.3. 
 
SKB:s val av samma konstruktionsförutsättningar för återfyllnaden i förslutningsdelen 
som för återfyllnad i deponeringstunnlarna bör enligt SSM:s bedömning innebära att 
kraven på begränsad skadezon och toleranser för bergutrymmenas geometri också bör 
gälla för andra typer av tunnlar utöver deponeringstunnlarna. Skadezonen i berget uppstår 
som ett resultat av sprängning samt mekaniska laster i berget. Ifall dessa krav inte anses 
tillämpbara för andra tunneltyper bör SKB ta fram ett underlag som visar att slopade krav 
inte leder till att den integrerade och konnekterade effektiva hydrauliska konduktiviteten 
för återfyllnaden i tunnlar, ramp och schakt överstiger 10-8 m/s. 
 
SSM anser att den identifierade risken för kanalbildningserosion i återfyllnaden i 
deponeringstunnlarna även kan förekomma i återfyllnaden som används till förslutning av 
slutförvaret (avsnitt 4.8 ännu ej publicerat). SKB behöver visa att utformning och 
kravspecifikation för återfyllda tunnlar inom förslutningsdelen inte leder till oacceptabel 
omfattning av kanalbildningserosion. 
 
Betongen behöver bibehålla en viss styvhet en lång tid efter att återfyllnaden blivit 
fullständigt återmättad. För att upprätthålla densiteten i återfyllnaden krävs att pluggen 
bibehåller sin volym efter att dess mekaniska och hydrauliska funktioner inte längre 
behövs (SKB TR-10-17, Tabell 2-3). SSM anser att SKB bör precisera hur lång tid som 
betongpluggarna behöver bibehålla sin ursprungliga volym eftersom detta inte framgår av 
SKB:s nuvarande underlag. 
 
SSM bedömer att det saknas en konstruktionsförutsättning som specificerar nödvändiga 
egenskaper hos leran för högkompakterade lerpluggar i perforerade kopparrör för 
försegling av borrhål som når ett djup större än 200 m. Materialkrav så som att leran 
behöver ha en viss kemisk sammansättning (Na/Ca-kvot) för att kunna utveckla det 
önskade svälltrycket samt uppnå tillräckligt låg hydraulisk konduktivitet bör framgå från 
SKB:s underlag. 
 
SKB:s fortsatta arbete behöver syfta till att optimera metoder, material och utformning av 
den slutliga förslutningen av slutförvaret. SKB bör undersöka möjligheten till 
platsanpassning av förslutningen genom användning av information som samlas in under 
en eventuell konstruktions- och driftfas. Dessa ytterligare insatser bör ge SKB goda 
förutsättningar för att uppnå erforderliga funktionskrav när förslutningen eventuellt 
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kommer att behöva genomföras. Nya eller uppdaterade konstruktionsförutsättningar 
behöver då finnas tillgängliga. 
 

3.6.2 Genomförande och initialtillstånd  

3.6.2.1 Underlag från SKB 
SKB specificerar nuvarande referensutformning för de komponenterna som ingår i 
förslutningen av slutförvaret. Följande materialval görs av SKB: 

x Återfyllnad av tunnlar, ramp och schakt under toppförslutningen: kompakterade 
block och pellets av bentonit av samma typ som för återfyllanden av 
deponeringstunnlarna (SKB TR-10-16, kap. 4)(se även avsnitt 3.3 i denna 
rapport). 

x Återfyllnad av centralområdet: kompakterad bergkross (SKB TR-10-16, avsnitt 
3.2). Funktionen för denna återfyllnad är att bibehålla stabiliteten i 
centralområdets bergutrymmen genom att motverka och begränsa sättningar, 
deformationer, konvergens samt bergutfall efter förslutning av slutförvaret. 

x Pluggar i tunnlar, ramp och schakt: betongplugg konstruerad av låg-pH-cement 
med filter av sand resp. bentonit (SKB TR-10-16, avsnitt 7.1)(se även avsnitt 3.3 i 
denna rapport), 

x Toppförslutning av ramp och schakt (SKB TR-10-17, avsnitt 3.4): 1) murverk i 
stenblock samt gjutning med cement för skiktet mellan markytan och ett djup på 
mindre än 50 m; 2) stora bergblock under murverket ner till ett djup av 50 m; 3) 
kompakterad bergkross för skiktet mellan 50 m och 200 m. 

x Förslutning av borrhål som når ett djup större än 200 m (SKB TR-10-17, avsnitt 
3.5, figur 3-5): högkompakterade lerpluggar i perforerade kopparrör som hissas 
ned i förstorade borrhål med vissa standardmått (typiskt 80 mm diameter), 

x Förslutning av borrhål i vattenförande områden samt krossade bergpartier; 
hållfasta men vattengenomsläppliga betongpluggar (SKB TR-10-17, figur 3-6). 

x Toppförslutning för borrhål som når ett djup större än 200 m (SKB TR-10-17, 
figur 3-5): de översta ca 100 m återfylls från ytan med: 1) bergblock med fin 
geometrisk passning mot borrhålsväggen, 2) betongplugg förankrad i en slits i 
borrhållsväggen, 3) kompakterad finkorning sand. 

 
SKB beskriver även översiktligt hur varje komponent i förslutningen installeras under 
avvecklingen av slutförvarsanläggningen. Referensutformningen och dess installation 
kommer att utvecklas av SKB under tiden fram till att avvecklingen ska påbörjas under 
förutsättning att en säkerhetsanalys demonstrerar dess lämplighet. 
 
Redovisning av installation samt initialtillstånd för återfyllnad samt pluggar finns i 
SKB TR-10-12, SKB TR-10-16 och SKB TR-10-47. 

3.6.2.2 SSM:s bedömning 
SSM bedömer att förslutningen av slutförvaret som den presenteras i SKB:s ansökan har 
förutsättningar att kunna genomföras så att de erforderliga funktionskraven kan uppfyllas. 
Ytterligare insatser behövs för att demonstrera genomförbarhet för enskilda arbetsmoment 
samt deras samverkan. Den önskade tillförlitligheten kan enligt SSM:s bedömning endast 
uppnås genom utveckling av referensutformning, metod- och materialoptimering samt 
tillgodoräknande av praktiska erfarenheter innan förslutningen ska installeras. 
Utvecklingen förväntas att bidra till förbättrade konstruktionsförutsättningar och ett 
system för kvalitetskontroll av de installerade förslutningskomponenterna så att det 
önskade initialtillståndet kan uppnås. 
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Installation av återfyllnaden förutsätter ett begränsat vatteninläckage i tunnlarna. SKB 
föreslår ett krav på maximalt 10 liter per minut och per 100 meter tunnel för att möjliggöra 
installationen av återfyllning (SKB TR-10-17, avsnitt 2.4). SSM anser att detta krav bör 
underbyggas bättre inför de kommande prövningsstegen. SSM anser att kravet på 
begränsning av vatteninläckage i tunnlarna är otillräckligt för att skapa gynnsamma 
förhållanden vid installation av återfyllnadsmaterialet. Ett system för länshållning vid 
schaktningsarbeten behöver projekteras så att vattenläckage från andra delar av 
slutförvarsanläggningen inte kan störa installation av återfyllnad i ramp, schakt och 
tunnlar. 
 
SSM rekommenderar att SKB undersöker kostnader för användning av murverk med 
stenblock för skydd mot oavsiktliga mänskliga intrång i slutförvaret samt utvärderar 
genomförbarhet för denna åtgärd. 
 
SSM anser att SKB i fortsättningen bör redovisa metoder för att säkerställa att 
deponeringshålen eller deponeringstunnlarna inte anläggs nära undersökningsborrhålen. 
SKB bör visa att projekteringen säkerställer erforderliga toleranser, så att ett 
minimiavstånd etableras mellan undersökningsborrhålen och deponeringshålen eller 
deponeringstunnlarna. 
 

3.7 Sammanfattning av bedömningar för initialtillståndet  
I detta kapitel har SSM granskat SKB:s redovisning av slutförvarets initialtillstånd. En 
tillräcklig kunskap om slutförvarets initialtillstånd efter konstruktion av ett slutförvar vid 
Forsmark, inplacering av använt bränsle och tekniska barriärer samt förslutning utgör en 
grundförutsättning för analysen av slutförvarets långsiktiga säkerhet och strålskydd. SKB 
redovisar övergripande principer för design och produktion av ett KBS-3-förvar (SKB 
TR-10-12) samt konstruktionsförutsättningar för ett KBS-3V-förvar (SKB TR-09-22). 
Konstruktionsförutsättningarna avser t.ex. specifikationer av krav på komponenter i 
slutförvarssystemet som behöver uppnås för att tillgodose avsedda barriärfunktioner i 
slutförvarsmiljön. De utgör en grund för detaljutformningen av slutförvarssytemet. Den 
detaljerade informationen om den opåverkade Forsmarksplatsen återfinns i den 
platsbeskrivande modellen (SKB TR-08-05). Den detaljerade informationen om bränslets 
initialtillstånd redovisas i bränslerapporten (SKB TR-10-13). Detaljerad information om 
uppförande, konstruktion och inplacering av olika komponenter och delsystem redovisas i 
SKB:s produktionsrapporter (buffertlinjen SKB TR-10-15, kapsellinjen SKB TR-10-14, 
återfyllnadslinjen SKB TR-10-16, förslutningslinjen SKB TR-10-17, tunnellinjen SKB 
TR-10-18).  
 
I prövningen av SKB:s ansökan gör SSM en bedömning av SKB:s förutsättningar att 
uppfylla föreskriftskraven i SSM:s föreskrifter SSMFS 2008:37 och SSMFS 2008:21 
gällande skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt 
kärnbränsle och kärnavfall respektive säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och 
kärnavfall. Bedömningar kring förutsättningar att uppfylla individuella föreskriftskrav kan 
dock inte enbart genomföras med utgångspunkt från SKB:s redovisning kring slutförvarets 
initiala tillstånd. Sådana bedömningar återfinns därför inte i detta avsnitt om slutförvarets 
initiala tillstånd utan dessa återfinns i andra ännu ej publicerade delar av SSM:s 
granskningsrapport. 
 
SSM anser att SKB:s konstruktionsförutsättningar för slutförvaret är av rimlig 
detaljeringsgrad för innevarande steg i prövningsprocessenen. De har baserats på en 
förståelse för relevanta förhållanden i slutförvarsmiljön som erhållits från 
platsundersökningar och tidigare säkerhetsanalyser. SSM anser dock att SKB behöver 
vidareutveckla och förbättra konstruktionsförutsättningarna bland annat baserat på egna 



 Sida 146 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

erfarenheter och granskning av ansökan. Konstruktionsförutsättningar för ingående 
komponenter bör baseras på parametrar som kan mätas och verifieras under slutförvarets 
eventuella konstruktions- och driftfaser. 
 
SSM anser att SKB:s platsbeskrivande modell för Forsmark är tillräcklig för prövning av 
tillståndsansökan. SKB:s avslutade platsundersökningar vid Forsmark bedöms vara 
mångsidiga, väl genomförda och ha en tillräcklig omfattning för att ge en god uppfattning 
om förhållanden i opåverkade bergsvolymer avsedda för slutförvaring. 
Platsundersökningarna har också givit en god förståelse för förhållanden i biosfären. 
Myndigheten instämmer med SKB att platsförutsättningarna sammanfattningsvis kan 
anses vara gynnsamma för slutförvarets funktion att långsiktigt isolera det använda 
kärnbränslet. Detta beror främst på en låg frekvens av vattenförande sprickor på 
förvarsdjup. SSM bedömer att SKB:s platsundersökningar resulterat i en trovärdig 
berggrundsmodell som omfattar en beskrivning av områdets regionala geologi liksom 
förekomsten av de vanligaste bergarterna i den föreslagna förvarsvolymen. SSM anser att 
den hydrogeologiska modelleringen är godtagbar, men den bör dock framöver beakta 
ytterligare osäkerheter främst kopplade till spricknätverkets geometri.  
 
SSM anser att det finns en god förståelse av den grundvattenkemiska situationen vid 
Forsmark men att det finns behov av fortsatta mätningar för att verifiera befintlig kunskap 
och för att karakterisera hur grundvattenkemin påverkas av tunneldrivning och 
driftsaktiviteter. Sammantaget bedöms den nuvarande grundvattenkemin på planerat 
förvarsdjup främja de tekniska barriärernas beständighet. SSM anser att det föreligger en 
betydande osäkerhet om bergspänningsförhållanden på förvarsdjup beroende på ett litet 
antal tillförlitliga bergspänningsmätningar. SSM anser dock att SKB:s modell innefattar 
de mest ogynnsamma fallen. SSM konstaterar att det behövs ett omfattande generellt 
kontrollprogram för monitering och verifikation under en eventuell uppförandefas som 
inkluderar nya mätningar av bergets och de avsedda bergsvolymernas egenskaper. 
 
SSM bedömer att SKB:s planerade metoder för uttag av deponeringstunnlar och 
deponeringshål är lämpliga och genomförbara. Betydelsefull information har erhållits från 
SKB:s demonstrationsexperiment vid Äspölaboratoriet. SSM bedömer att kravet på 
skonsam sprängning ska behållas för att så långt det är rimligt möjligt minimera 
förekomsten av sprängskadezonen i deponeringstunnlarna. SKB bör fortsättningsvis 
identifiera mätmetoder för att verifiera att den faktiska konnekterade transmissiviteten i 
den störda zonen är i enlighet med konstruktionsförutsättningarna. SSM bedömer att SKB 
har för denna fas i prövningen inhämtat tillräcklig kunskap om spjälkningsfenomen 
genom försök vid Äspölaboratoriet. Under en eventuell konstruktionsfas bör dock SKB 
styrka sambandet mellan den faktiska spjälkningshållfastheten och den observerade 
förekomsten av spjälkning i full deponeringshålsskala.  
 
Beträffande val av positioner för deponeringshål med syfte att minimera konsekvenser av 
eventuella jordskalv anser SSM att det kan komma att vara möjligt att upptäcka de allra 
flesta genomskärande sprickorna i deponeringstunneln under de detaljerade 
undersökningarna. SSM anser dock att SKB:s koncept med ”kritiska sprickor” och 
”respektavstånd” möjligen inte är exkluderande för eventuella konsekvenser från 
jordskalv, men att det ändå finns förutsättningar för att placera deponeringshål i lämpliga 
positioner för att minimera konsekvenser från jordskalv. SSM anser att SKB:s 
modelleringsarbeten avseende förvarets långsiktiga temperaturutveckling är 
ändamålsenliga och tillräckliga i denna fas i SSM:s granskning. SSM anser att SKB:s 
preliminära placering av förvaring i djupled är godtagbart motiverad med tanke på det 
tillgängliga dataunderlaget, men med ytterligare kunskap från konstruktion av 
tillfartsvägar till slutförvaret kan det inte uteslutas att ett djupare slutförvar skulle kunna 
betraktas som bästa möjliga teknik. 
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De tekniska barriärerna i KBS-3-systemet utgörs av komponenter i slutförvaret med väl 
definierade barriärfunktioner som kopparkapsel med en segjärnsinsats, bentonitbuffert, 
återfyllnad av deponeringstunnlar, pluggar i deponeringstunnlar samt förslutning av övriga 
tunnlar och tillfartsvägar. För de tekniska barriärerna finns konstruktionsförutsättningar 
och tillverknings-, uppförande- och i tillämpliga fall driftspecifikationer redovisade. 
Dessutom finns ett antal komponenter i slutförvarsmiljön som enbart tillgodoser praktiska 
behov under förvarets driftperiod, vilka inte berörs i detta avsnitt. För det använda bränslet 
har SKB ställt flera tekniska krav på kombinationen av bränsleelement som placeras i en 
kapsel för att undvika bränslets negativa påverkan på barriärfunktioner för andra 
komponenter samt för att tillgodose behov av personstrålskydd under drift av 
anläggningarna. SSM kommenterar i det följande SKB:s beskrivning av de olika 
komponenteras förväntade tillstånd. I tur och ordning beskrivs använt bränsle, 
kopparkapsel, bentonitbuffert, återfyllnad, pluggar samt förslutning av förvaret. 
 
SSM bedömer att de tekniska krav som ställs på bränsle i kapseln är vetenskapligt 
välgrundade och att kraven går att kontrollera och uppfylla. Flera av SKB:s tekniska krav 
kopplar till bränslets aktivitetsinventarium som kan beräknas med etablerade metoder. 
 
Kännedom om bränslets innehåll av radioaktiva ämnen är av stor betydelse för utvärdering 
av anläggningarnas driftsäkerhet och slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet. För detta 
bedömer SSM att SKB:s redovisningar av typer och källor av det befintliga använda 
kärnbränslet är tydlig och komplett, och har givit ett bra underlag för beskrivning av 
bränslets initiala tillstånd i säkerhetsanalysen. Bedömningen baseras på att SKB i 
redovisningen har gått igenom den historiska utvecklingen av det svenska 
kärnenergiprogrammet, samt att det finns ett fungerande system för kärnämneskontroll vid 
Clab. SSM bedömer också att SKB:s prognos av typ och mängd av det använda 
kärnbränslet som tillkommer från den fortsatta driften av de nuvarande reaktorerna är 
baserad på drifterfarenheter och rimliga resonemang och de bedöms därför vara 
trovärdiga. Granskning av kriticitetssäkerhetsanalys för kapseln redovisas i rapporten för 
granskningen av Clink och i kommande kapitel om långsiktig strålsäkerhet. 
 
SSM bedömer att SKB:s beräkningar av bränslets aktivitetsinventarium, resteffekt och 
ytdosrat är ändamålsenliga och att beräkningsresultaten är trovärdiga. Dessa resultat kan 
förväntas ge ett rimligt underlag för analysen av slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet. 
SSM konstaterar att de i branschen standardiserade programmen har använts i 
beräkningarna. Alla relevanta fysikaliska processer har beaktats och programmens koder 
och indata har genomgått regelbundna uppdateringar.  
 
SSM konstaterar att betydande arbetsinsatser återstår innan SKB kan uppnå högt ställda 
krav som krävs vid tillverkning och provning av insatser och kopparhöljen avsedda för 
inkapsling av använt kärnbränsle. SKB behöver dels fastställa och motivera materialkrav, 
dels kunna säkerställa att samtliga kvalitetskrav kan uppnås.  
 
SSM anser att SKB:s nuvarande konstruktionsförutsättningar för kopparkapseln är 
godtagbara för prövningen av tillståndsansökan. Tidigare säkerhetsanalyser har givit SKB 
en rimligt bra grund för att specificera funktionskrav och tillverkningskrav för kapseln. 
SKB behöver dock uppdatera och justera konstruktionsförutsättningarna för 
kopparkapseln baserat på egna erfarenheter och resultat från den föreliggande 
granskningen.  
 
SSM har ännu inte (juni 2015) kunnat ta ställning till om segjärnsinsatsen har 
förutsättningar att uppfylla de krav som ställs i samband med slutförvaring av använt 
kärnbränsle. SSM bedömer att SKB inte i tillräcklig omfattning beaktat att 
tillverkningstekniken medför en spridning i materialegenskaperna. För att åtgärda denna 



 Sida 148 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

brist anser SSM att SKB behöver ta fram och redovisa ett justerat angreppssätt för att 
karakterisera och beakta den gjutna insatsens materialegenskaper i analysen av insatsens 
tålighet. Spridning i materialegenskaper för insatsen har en betydelse framförallt för 
skjuvlastfallet.  
 
Beträffande kopparhöljet kan SSM konstatera att det efter ytterligare betydande 
utvecklingsinsatser finns förutsättningar att uppfylla uppställda materialkrav. SSM anser 
dock att SKB ännu inte visat att koppardelarna kan tillverkas så att en tillräckligt homogen 
fosforhalt kan uppnås. Denna fråga har betydelse för SKB:s krav på kopparhöljets 
krypduktilitet. SSM bedömer dessutom att det behövs ytterligare underlag som visar om 
oxidiska defekter kan förekomma i betydelsefull omfattning i koppardelarna efter 
tillverkning. 
 
SSM har ännu inte (juni 2015) kunnat ta ställning till om SKB:s friktionsomrörnings-
svetsning av koppar har förutsättningar att uppfylla de krav som ställs i samband med 
slutförvaring av använt kärnbränsle. SSM anser att SKB inte visat att sammanhängande 
oxidstråk kan undvikas helt i svetsfogen. Områden med sammanhängande oxider kan 
medföra att korrosionsbarriären reduceras och att kapselns krypegenskaper reduceras. 
SSM anser därför att SKB behöver genomföra fördjupade studier kring möjligheterna att 
eliminera och detektera oxidstråk samt analysera deras möjliga betydelse för kapselns 
långsiktiga skyddsförmåga. 
 
Beträffande oförstörande provningsmetoder för insats och kopparhölje anser SSM att SKB 
efter ytterligare utvecklingsarbete sannolikt kan ta fram lämpliga OFP-tekniker med 
tillräcklig tillförlitlighet och detekteringsförmåga. SKB:s nuvarande redovisning måste 
dock anses vara bristfällig eftersom det saknas en beskrivning av defekternas karakteristik 
utifrån ett OFP-perspektiv. SSM anser att för att kunna verifiera de olika 
inspektionsteknikerna behöver möjliga och postulerade defekter och deras placering, 
orientering, variationer i lutning och vridning, morfologi och täthet vara klarlagda. Utan 
dessa uppgifter har SSM inte möjlighet att bedöma inverkan av egenskaperna och 
variationerna hos möjliga och postulerade defekter på OFP-inspektionstekniken. 
 
SSM anser att konstruktionsförutsättningarna för bufferten är vetenskapligt och tekniskt 
väl underbyggda, och har tagits fram utifrån kännedom om omgivningsfaktorer och 
processer som kan påverka buffertens långsiktiga beständighet. SSM bedömer att SKB:s 
parameterspecifikationer för mineralinnehåll i konstruktionsförutsättningarna för bufferten 
är väl underbyggda samt rimliga att uppnå med tanke på sammansättningen hos vanliga 
bentonittyper. Enligt SSM:s bedömning har konstruktionsförutsättningarna baserats på 
tekniska parametrar som kan kontrolleras och verifieras i ett provnings- och 
kontrollprogram under ett eventuellt uppförande av slutförvarsanläggningen.  
 
SSM anser att redovisningen avseende installation av buffert och återfyllnad är 
ändamålsenlig samt att installationen i enlighet med specifikationer i 
referensutformningen bör vara genomförbar och att kvalitetskraven kan uppnås. 
Produktionsmetoder för buffertblock, buffertringar och pellets är förhållandevis väl 
utvecklade och ett antal fullskaliga buffertinstallationer har genomförts vid 
Äspölaboratoriet. 
 
SSM anser att konstruktionsförutsättningarna för återfyllnaden är vetenskapligt och 
tekniskt väl underbyggda, och har tagits fram utifrån kännedom om de omgivningsfaktorer 
och processer som kan påverka återfyllnadens långsiktiga beständighet. SSM bedömer att 
SKB:s hittills utförda utvecklingsarbete för återfyllnaden med en succesiv specifikation av 
materialval och tillverkningsmetoder är vetenskapligt välgrundad. En skillnad jämfört med 
bufferten är dock att kvarvarande arbete med att utveckla tekniska parametrar för 
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verifikation av initialtillståndet är mera omfattande. Kvarvarande arbetsinsatser i samband 
med demonstration av fullskaliga deponeringsmetoder är också betydligt mera 
omfattande.  
 
SSM anser att SKB:s tillverknings- och kontrollprocedurer för återfyllnadsblock och 
pellets är ändamålsenliga. SSM instämmer med SKB om att återfyllnadsblock och pellets 
kan tillverkas enligt specifikationer i referensutformningen, samt att återfyllning av 
deponeringstunnlar är genomförbar. Det bör dock påpekas att genomförda 
demonstrationer av återfyllningsprocessen är begränsade och har hittills gjorts i en 
konstgjord tunnel ovanför mark. SSM anser att ytterligare demonstrationer behöver 
genomföras i underjordstunnlar med realistiska hydrogeologiska och geokemiska 
betingelser. 
 
SSM anser att kanalbildningserosion är den process som i störst utsträckning kan komma 
att försvåra installationsarbeten i samband med buffertens och återfyllnadens inplacering. 
Den förväntande låga frekvensen av vattenförande sprickor vid Forsmarksplatsen är dock 
en gynnsam omständighet i perspektivet kanalbildningserosion. SSM anser att processen 
bör vara hanterbar genom en lämplig placering av deponeringshål liksom en lämplig 
placering och tätning av deponeringstunnlar. Ytterligare forskning, utveckling och 
demonstration kring denna process behövs innan en eventuell provdrift av 
slutförvarsanläggningen. 
 
SSM bedömer att den tekniska utvecklingen av pluggen för förslutning av 
deponeringstunnlar fortfarande är i en tidig utvecklingsfas och att betydande 
utvecklingsarbete återstår. Konstruktionsförutsättningar för pluggen behöver fastställas. 
SSM ser dock positivt på att SKB avser att använda välutvecklade konventionella metoder 
för att uppföra pluggen. Det är även positivt att fullskaliga försök har påbörjats vid 
Äspölaboratoriet för att utveckla tekniken för betongplugg med låg-pH-betong utan 
armering. SSM anser att det finns förutsättningar för att pluggen kan uppfylla de 
specificerade funktionskraven. 
 
Beträffande förslutning av slutförvaret bedömer SSM att SKB:s underlag är tillräckligt för 
granskning av tillståndsansökan. Det finns förutsättningen för SKB att redovisa 
kravuppfyllelse med hänsyn till de erforderliga barriärfunktionerna. De flesta detaljer 
gällande förslutning är genomtänkta och grundar sig på etablerade eller beprövade 
metoder. 
 
Beträffande frågan kring hur driftsfasen påverkar slutförvarets initialtillstånd anser SSM 
sammanfattningsvis att genomförda demonstrationsexperiment visar att det finns rimligt 
väl utvecklade metoder och utrustning för inplacering av använt kärnbränsle och tekniska 
barriärer. För att säkerställa att installationen av de tekniska barriärerna kan genomföras i 
den takt och med den logistik som SKB redovisat krävs dock ett fortsatt utvecklingsarbete. 
SSM anser att SKB behöver ta fram detaljerade planer för demonstrationsarbete i 
slutförvarsmiljön för såväl enskilda barriärer som samfunktion av barriärsystemet, liksom 
genomför samfunktionsprovning innan en eventuell provdrift av slutförvarsanläggningen. 
Baserat på bedömningar från de enskilda sakområdena så identifieras behov av 
demonstrationstunnlar i slutförvaret för verifikation av gynnsamma berg- och 
driftsförhållanden. Arbeten i sådana demonstrationstunnlar bör innefatta 
platskarakterisering, metoder för berguttag, provning av samfunktion av tekniska barriärer 
samt installation.  
 
Angående det initiala tillståndets representation i säkerhetsanalyser anser SSM att det 
finns ett visst behov av analyser kring den säkerhetsmässiga betydelsen av avvikelser, 
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kvalitetsbrister och mänskliga misstag kopplat till de tekniska barriärernas initiala tillstånd 
som inte kan anses vara helt osannolika.  

3.8 Referenser 
 
Anderson B. L., Sheaffer M. K., Fischer L. E., 2000. Hydrogen Generation in TRU Waste 
Transportation Packages. NUREG/CR-6673 UCRL-ID-13852, U.S. Nuclear Regulatory 
Commission Office of Nuclear Material Safety and Safeguards, Washington, DC, USA. 

Auerkari P, Rantala J, Salonen J, 2009. Effect of defects on low temperature creep of OFP 
copper. In Shibli I A, Holdsworth S R (eds). Creep and fracture in high temperature 
components: proceedings of the 2nd ECCC Conference, Zurich, Switzerland, 21–23 April, 
2009, 287–297. 

Autio J, Hjerpe T, Siitai-Kauppi M, 2005. Porosity, diffusivity and permeability of EDZ in 
crystalline rock and effect on the migration in a KBS-3 type repository. In EU, 2005. 
Impact of excavation disturbed or damaged zone (EDZ) on the performance of radioactive 
waste geological repositories. Proc European Commission Cluster Conf and Workshop. 
149–155. Luxembourg Nov 3–5, 2003. European Commission EUR 21028 En. 

B., 2002. The five-year report of the Tunnel Sealing Experiment: An international project 
of AECL, JNC, ANDRA and WIPP. Atomic Energy of Canada Limited Report AECL-
12727. 

Bray, J.-W., 1987. Chapter 2: Some applications of elastic theory. Analytical and 
Computational Methods in Engineering Rock Mechanics, E.T. Brown (ed.), Allen & 
Unwin, London, s. 32-94. 

Brown E.T., Hoek E., 1978. Trends in relationships between measured in situ stresses and 
depth. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 15: 211–215. 

Byfut A., Backers T., Schroeder A., Carstensen C., 2009. Appliance of the Extended 
Finite Element Method in Geomechanics. 71st EAGE Conference and Exhibition 2009, 
Amsterdam, The Netherlands. 

Bäckblom G., Martin C.D., 1999. Recent experiments in hard rocks to study the 
excavation response. Implications for the performance of a nuclear waste geological 
repository. Tunnelling and Underground Space Technology. Vol 14, No 3, 377–394. 

Carlson L., 2004. Bentonite mineralogy Part 1: Methods of investigation - a literature 
review, Part 2: Mineralogical research of selected bentonites. Posiva Working Report 
2004-02. POSIVA OY. 

Chandler N.A., Cournut A., Dixon D.A., Fairhurst C., Hansen F., Gray M., Hara K., 
Ishijima Y., 

Chapman N, Bath, A, Geier J, Stephansson O, Tirén S, and Tsang, CF, 2010. INSITE 
Summary Report. SSM Report 2010:30, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Consulting Group Inc. Minneapolis, USA. 

Corp.,Oak Ridge National Laboratory, September 1998. 



 Sida 151 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

Davis J. R. (ed.), Cast Iron ASM Speciality Handbook, ASM International, 1996. 
 
Das B. M., 2008. Advanced Soil Mechanics, 3rd ed. Taylor & Francis Group. 

DeHart M. D. and Hermann O. W., 1996. An Extension of the Validation of SCALE 
(SAS2H) Isotopic Predictions for PWR Spent Fuel, ORNL/TM-13317, Lockheed Martin 
Energy Research Corp., Oak Ridge National Laboratory, September 1996. 

Dieter G. E., Kuhn H. A., Semiatin S. L., Handbook of  Workability and Process Design, 
ASM International, 2003 
Digby Mcdonald – Phase IV rapport, har ingen SSM Technical note nummer än, 2015 blir 
det 

Doe J., Geier J., 1990. Analyzing fracture network geometry from well tests, Stripa 
Project Report 91-03, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

Ericsson L-O, Christiansson R, Butron C, Hansson K, Lehtimäki T, 2014. 
Characterization of the Excavation Damaged Zone by means of geological, geophysical 
and hydrogeological co-interpretation, 8th Asian Rock Mechanics Symposium ARMS8, 
14-16 oktober 2014, Sapporo, Japan. 

Finite element calculations of the upward swelling of the buffer against both dry and 
saturated backfill. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

Gray M., 1993. OECD/NEA International Stripa Project 1980–1992. Overview Volume 
III, Engineered Barriers. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

Hermann O. W. and DeHart M. D. 1998. Validation of SCALE (SAS2H) Isotopic 
Predictions for BWR Spent Fuel, ORNL/TM-13315, Lockheed Martin Energy Research 

Hermann O. W., Bowman S. M., Brady M. C. and Parks C. V., 1995. Validation of the 
Scale System for PWR Spent Fuel Isotopic Composition Analyses, ORNL/TM-12667, 
Lockheed Martin Energy Research Corp., Oak Ridge National Laboratory, March 1995. 

ICRP, 2007. 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological 
Protection (Users Edition). ICRP Publication 103 (Users Edition). Ann. ICRP 37 (2-4). 

Ingevald K., Strindell L., 1981. Mätning av bergspänningar (bergtryck) i djupa vertikala 
borrhål. Rapport L-543:2, Statens Vattenfallsverk. 

INSITE M-06-02, Chapman N, Geier J, Tsang C-F, Tirén S, Stephansson O, Bath A, 
2006, Tracking issues list (incorporating consolidated review issues), Statens 
kärnkraftinspektion, Stockholm. 

INSITE M-09-06. INSITE Core Group, 2009. SDM-Site Forsmark - Review of SKB TR-
08-05 (Site description of Forsmark at Completion of the Site Investigation Phase) and 
supporting documentation, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

INSITE M-09-06, Chapman N, Geier J, Tsang C-F, Tirén S, Stephansson O, Bath A, 
2009. SDM-Site Forsmark, Review of SKB TR-08-05 (Site description of Forsmark at 
Completion of the Site Investigation Phase) and supporting documentation, Statens 
kärnkraftinspektion, Stockholm. 

Investigation: program for further investigations of geosphere and biosphere, 2005. 



 Sida 152 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

Itasca, 2003. 3DEC – 3-Dimensional Distinct Element Code, User’s Guide, Version: 3. 
Itasca 

Itasca, 2009. PFC2D version 4.0. Theory and Background. Itasca Consulting Group Inc. 
Minneapolis, USA. 

Jakobsson et al., 2014, Major earthquake at the Pleistocene-Holocen transition in Lake 
Vättern, southern Sweden, Geology. 

Kitzes A. S., 1950. Uranium hydride: A survey. ORNL-649. Oak Ridge National 
Laboratory, Tennessee, USA. 

Korpisalo m.fl. 2013 
 
Kozak E., Martino J., Matsumoto K., McCrank G., Sugita Y., Thompson P., Tillerson J., 
Vignal 

Kumpulainen S., Kiviranta L., 2010. Mineralogical and chemical characterisation of 
various bentonite and smectite-rich clay materials - Part A: Comparison and development 
of mineralogical characterization methods, Part B: Mineralogical and chemical 
characterization of clay materials. Posiva Working Report 2010-52. POSIVA OY. 

Lantmäteriet (2010) Produktbeskrivning: GSD-Höjddata, grid 2+ 

Lund B., Zoback M. (1999). Orientation and magnitude of in situ stress to 6.5 km depth in 
the Baltic Shield. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 36: 169–
190. 

Lundgren K., 2006a. Ringhals 3 - FSAR Topical Report – Neutron induced activity in 
structural materials. Rapport 04-0030R rev. 3, ALARA Engineering AB. 

Lundgren K., 2006b. Ringhals 3 - FSAR Topical Report – Activated corrosion products. 
Rapport 04-0032R rev. 3, ALARA Engineering AB. 

Lundgren K., 2008a. Oskarshamn 3 – Projekt PULS – Referens till säkerhetsredovisning – 
Neutroninducerad aktivitet i komponenter. Rapport 04-0014R, rev. 4, ALARA 
Engineering AB. 

Lundgren K., 2008b. Oskarshamn 3 – Projekt PULS – Referens till säkerhetsredovisning –
aktiverade korrosionsprodukter. Rapport 06-0013R, rev. 6, ALARA Engineering AB. 

Marschall P., Fein E., Kull H., Lanyon W., Liedtke L., Müller-Lyda I., Shao H., 1999. 
Conclusions of the Tunnel Near-Field Programme (CTN). Nagra Technical Report 99-07, 
NAGRA, Swiss National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste. 

Martin, C.D. & Christiansson, R. 2009. Estimating the potential for spalling around a deep 
nuclear waste repository in crystalline rock. International Journal of Rock Mechanics & 
Mining Sciences Vol. 46, p. 219-228. 

Masurat P., Eriksson S., Pedersen K.; Evidence for indigenous sulphate-reducing bacteria 
in commercial Wyoming bentonite MX-80; Applied Clay Science (0169-1317). Vol. 47 
(2010), 1-2, p. 51-57. 



 Sida 153 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

Mikko, Henrik; Smith, Colby; Lund, Bjorn; Ask, Maria; Munier, Raymond Neotectonic 
faulting in Sweden: Surface expression from a LiDAR based digital elevation model. I 
31st Nordiska Geologiska Vintermötet, 8-10 januari 2014,  

Olsson M., Ouchterlony F., 2003. Ny skadezonformel för skonsam sprängning. SveBeFo 
Rapport 65, Stockholm ISSN 1104 – 1773. 

ORNL, 2006. SCALE: A Modular Code System for Performing Standardized Computer 
Analyses for Licensing Evaluations, ORNL/TM-2005/39, Version 5.1, Vols. I-III, 
November 2006. Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA. 

Oversite, Pre-study, Site Characterisation at Forsmark, SSI P 1506.05, SSI Dnr 
2005/182,2006a. 

Oversite review of SKB’s site investigations, SSI P 1530.06, SSI Dnr 2006/1248-05, 
2006b. 

Rantala, J., Auerkari, P., Laukkanen, A., Andersson, T., Saukkonen, T., Material integrity 
of welded copper overpack-Annual report 2014, VTT_R-00773-15, 2015 

Pryor R.W., 2011. Multiphysics Modeling Using COMSOL®: A First Principle 
Approach, Mercury Learn and Information Llc., Kanada. 

Regeringsbeslut angående komplettering av Fud-program 98, 2001-11-01, nr 22. 

Pettersson, K., A study of grain boundary sliding in copper with and without an addition 
of phosphorus, Journal of Nuclear Materials, Volume 405, Issue 2, 15 October 2010, 
Pages 131-137. 

Raiko H, Sandström R, Rydén H, Johansson M, 2010. Design analysis report for the 
canister. SKB TR-10-28, Svensk Kärnbränslehantering AB. 

Savolainen, K., Saukkonen, T., Mononen, J., and Hänninen, H. (2008) Entrapped Oxide 
Particles in Copper Friction Stir Welds. 7th International Symposium on Friction Stir 
Welding, May 20-22, Awaji Island, Japan. 

Scully J R, Hicks T W, 2012. Initial review phase for SKB’s safety assessment SR-Site: 
corrosion of copper. Technical Note 2012:21, Strålsäkerhetsmyndigheten (Swedish 
Radiation Safety Authority). 

Serco, 2008. ConnectFlow Release 9.6 Technical Summary Document. 
SA/ENV/CONNECTFLOW/15, Serco Assurance, Hook.. 

Shen B., Rinne M., Stephansson O., 2006. FRACOD2D. User's Manual ver 2.21. Fracom 
Ltd., Finland. 

Siren, T., 2011. Fracture Mechanics Prediction for Posiva’s Olkiluoto Spalling 
Experiment (POSE), Posiva Workreport 2011-23, Posiva OY, Finland. 

Siren, T., 2012. Presentation at the Mini-Sam Meeting at Olkiluoto and Vuojoki, March 
28-29, 2012, Posiva OY, Finland. 

Sugiyama D., Fujita T., 2006. A thermodynamic model of dissolution and precipitation of 
calcium silicate hydrates. Cement and Concrete Research, 36, pp. 227-237. 



 Sida 154 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB ansökan, 2011. Ansökan om tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet till uppförande, innehav och drift av en kärnteknisk anläggning för 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB). 

SKB:s preliminära säkerhetsbedömningar för Forsmark och Laxemar. 

SKB dokID 1058498, version 1.0. Hughes I., 2006. Encapsulation plant, System 351 – 
Fuel drying system. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB). 
(sekretessbelagt dokument). 

SKB dokID 1077122, version 2.0. Karlsson M., 2011. Strålskärmsberäkningar för 
kopparkapslar innehållande BWR, MOX och PWR bränsleelement. ALARA 07-
0014RRev1- Final-091119. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) (SKB). 

SKB dokID 1179234, version 1.0. Eriksson T., 2008. SKB – Referensrapport till SAR 
allmän del kapitel 6 – Källtermer. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB dokID 1091959 
 
SKB  dokID 1175162 
 
SKB dokID 1175208 
 
SKB dokID 1175235 
 
SKB dokID 1175236 
 
SKB dokID 1179633 
 
SKB dokID 1180131 
 
SKB dokID 1193244, version 4.0. Agrenius L., 2010. Criticality safety calculations of 
disposal canisters. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB). 

SKB dokID 1199888 
 
SKB dokID 1200854, version 2.0. Spahiu K., 2009. Korrosionsprodukter från R1 bränsle 
– Konsekvenser för långsiktigt säkerhet. 

SKB dokID 1221567, version 2.0. Agrenius L, 2010. Simulering av inkapsling av använt 
kärnbränsle för slutförvaring i KBS-3-förvar. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB dokID 1221579, version 2.0. Agrenius L, 2010. Aktivitetsinnehåll i kapslar för 
slutförvar. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB dokID 1288292 
 
SKBdokID 1339123 
 
SKB dokID 1365182 
 



 Sida 155 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB dokID 1339613. Evins L. Z., 2012. Svar till SSM angående förtydligande om 
information I ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – bränslets 
initialtillstånd. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

 
SKB dokID 1345898. Hughes I, 2005. Design justification statement: system 351, 
RP_0103754_PROC_00004_P1. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company 
(SKB). (sekretessbelagt dokument). 

SKB dokID 1365812. Jonsson E., Morén L., 2013. Plan för implementering av 
kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret. Svensk Kärnbränslehantering AB. 
Dokumentet är tillgängligt i SSM2011-2426-119. 

SKB dokID 1371850 
 
SKB dokID 1371851 
 
SKB dokID 1371890. Andersson J., 2013. Svar till SSM på begäran om komplettering 
rörande buffert och återfyllning under driften av slutförvarsanläggningen. Svensk 
Kärnbränslehantering AB. Dokumentet är tillgängligt i SSM2011-2426-130. 

SKB dokID 1372558 
 
SKB dokID 1372560 
 
SKB dokID 1372882 
 
SKB dokID 1372883, 2012. Reply to questions by SSM, SSM diarienummer SSM2011-
2426-93, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB dokID 1378827. Luterkort D., Gugala J., Thurner E., 2013. Komplettering angående 
tillverkning och installation av buffertringar och buffertblock. Svensk 
Kärnbränslehantering AB. Dokumentet är tillgängligt i SSM2011-2426-130. 

SKB dokID 1388095 
 
SKB dokID 1391374 
 
SKB dokID 1392898. Andersson J., 2013. Svar till SSM på begäran om komplettering 
rörande planer för demonstrationsdeponering. Svensk Kärnbränslehantering AB. 
Dokumentet är tillgängligt i SSM2011-2426-130. 

SKB dokID 1393791. Luterkort D., Kristensson O., 2013. Komplettering angående den 
avfasade överkanten (”bevel”) av deponeringshål. Svensk Kärnbränslehantering AB. 
Dokumentet är tillgängligt i SSM2011-2426-130. 

SKB dokID 1394657. Kristensson O., 2013. Beräkning av volymer relaterade till 
deponeringshål designade enligt KBS-3V. Svensk Kärnbränslehantering AB. Dokumentet 
är tillgängligt i SSM2011-2426-130. 

SKB dokID 1395834. Evins L. Z., Hedin A., 2013. Uppskattning av riskbidrag från 
bränslerester. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 



 Sida 156 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB dokID 1395038. Andersson J., 2015. Svar till SSM på begäran om komplettering 
rörande konstruktionsförutsättningar. Svensk Kärnbränslehantering AB. Dokumentet är 
tillgängligt i SSM2011-2426-214. 

SKB dokID 1395837, 2013. Bränslerester från Studsvik fördelade I kapslar för 
kärnbränsleförvaret. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB dokID 1396324, 1396325 och 1416510, 2013. Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande osäkerheter i hydrogeologiska beräkningar, SSM diarienummer 
SSM2011-2426-130 och 146, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB dokID 1396040. Johansson F, Evins L Z, 2013. Svar till SSM på begäran om 
redovisning av bränslerester från Studsvikanläggningen. Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB). 

SKB dokID 14403538. Olsson O., 2014. Svar till SSM på begäran om komplettering 
rörande uppdatering av bränslets initialtillstånd m.h.t. förlängda reaktordriftider. 
Dokumentet är tillgängligt i SSM2011-246-188. 

SKB dokID 1403906, Fälth B., Hökmark H., 2013. PM Termisk inducerade skalv, Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) (SSM-2011-2426-134). 

SKB dokID 1411243 
 
SKB dokID 1414760 
 
SKB dokID 1415307 
 
SKB dokID 142778 
 
SKB dokID 1432361 
 
 
 
SKB dokID 1434717. Luterkort D., Sellin P., 2014. Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande konstruktionsförutsättning “inflöde till deponeringshål mindre än 
150 kubikmeter. Svensk Kärnbränslehantering AB. Dokumentet är tillgängligt i 
SSM2011-2426-191. 

SKB dokID 1437441. Lilja C., Sellin P., Hedin A., 2014. Svar till SSM på begäran om 
komplettering rörande grundvattenkemi på kort och medellång sikt. Svensk 
Kärnbränslehantering AB. Dokumentet är tillgängligt i SSM2011-2426-187. 

SKB dokID 1434744 
 
SKB dokID 1435653 
 
SKB dokID 1436245 
 
SKB dokID 1440538 
 
SKB dokID 1449528 
 
SKB dokID 1452923 



 Sida 157 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

 
SKB dokID 1464317 
 
SKB dokID 1471002 
 
SKB dokID 1471283 
 
SKB dokID 1471293 
 
SKB dokID 1880132 
 
SKBF/KBS Stripa Project 82-08. Börgesson L., 1982. Buffer Mass Test – Prediction of 
the behaviour of the bentonite-based buffer material.  Swedish Nuclear Fuel Supply 
Co./Division KBS. 

SKB Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder 
för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB IPR-01-17. Gunnarsson D., Börgesson L., Hökmark H., Johannesson L.-E., Sandén 
T., 2001. Äspö Hard Rock Laboratory, Report on the installation of the Backfill and Plug 
Test. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.  

SKB IPR-02-19. Johannesson L.-E., 2004. Äspö Hard Rock Laboratory. Manufacturing of 
bentonite buffer for the Prototype Repository. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co. 

SKB IPR-02-23. Börgesson L., Gunnarsson D., Johannesson L.-E., Sandén T., 2002. Äspö 
Hard Rock Laboratory, Prototype Repository. Installation of buffer, canisters, backfill and 
instruments in Section 1. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB IPR-04-13. Johannesson L.-E., Gunnarsson D., Sandén T., Börgesson L. Karlzén R., 
2004. Äspö Hard Rock Laboratory, Prototype Repository, Installation of buffer, canisters, 
backfill, plug and instruments in Section ll. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management 
Co. 

SKB IPR-07-01, 2007 Kristensson O, Hökmark H. Prototype Repository. Thermal 3D 
modelling of Äspö Prototype Repository. Svensk kärnbränslehanteringsbolag (SKB). 

SKB IPR-08-01 
 
SKB IPR08-08, Lönnqvist M, Kristensson O, and Hökmark H, 2008. Äspö Hard Rock 
Laboratory. CAPS - Confining Application to Prevent Spalling. Scoping calculations - 
Field test at Äspö HRL. SKB IPR08-08. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB IPR-10-01, Ittner H., 2010. Äspö Hard Rock Laboratory. Evaluation of scaling 
records for TASA access tunnel, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB P-06-54, Follin S., Ludvigson J.-E., Levén J., 2011. A comparison between standard 
well test evaluation methods used in SKB's site investigations and the generalised radial 
flow concept, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB P-07-206. Ask D., Cornet F., Brunet C., Fontbonne F., 2007. Forsmark site 
investigation. Stress measurements with hydraulic methods in boreholes KFM07A, 
KFM07C, KFM08A, KFM09A and KFM09B, Svensk Kärnbränslehanetring AB (SKB). 



 Sida 158 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB P-09-07 
 
SKB P-13-18 
 
SKB P-13-37. Flansbjer M., Magnusson J., 2014. System design of Dome Plug. Creep 
properties at high stress levels of concrete for deposition tunnel plugs. Swedish Nuclear 
Fuel and Waste Management Co.  

SKB P-13-38. Flansbjer M., Magnusson J., 2014. System design of Dome Plug. 
Mechanical properties of rock-concrete interface. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co.  

SKB R-04-17, Munier R., Hökmark H., 2004. Respect distances. Rationale and means of 
computation, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-04-53. Gunnarsson D., Börgesson L., Keto P., Tolppanen P., Hansen J., 2004. 
Backfilling and closure of the deep repository. Assessment of backfill concepts. Swedish 
Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-04-73 
 
SKB R-09-17 
 
SKB R-10-31 
 

SKB R-05-18, 2005 area Version 1.2. 

SKB R-05-26, SKB, 2006. Measurements of decay heat in spent nuclear fuel at the 
Swedish interim storage facility, Clab. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-05-35. Sjöberg J., Lindfors U., Perman F., Ask D., 2005. Evaluation of the state of 
stress at the Forsmark site. Preliminary site investigation Forsmark area – version 1.2, 
Svensk Kärnbränslehanetring AB (SKB). 

SKB R-05-50. Börgesson L.,  Sandén T., Fälth B., Åkesson M., Lindgren E., 2005. 
Studies of buffers behaviour in KBS-3H concept. Work during 2002–2004. Swedish 
Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-05-62 
 
SKB R-05-71, Martin C.D., 2005. Preliminary assessment of potential underground 
stability (wedge and spalling) at Forsmark, Simpevarp and Laxemar sites, Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-05-89 
 
SKB R-06-67. Bödvarsson R., Lund B., Roberts R., Slunga R., 2006. Earthquake activity 
in Sweden. Study in connection with a proposed nuclear waste repository in Forsmark or 
Oskarshamn. Svensk Kärnbränslehantering AB. 

SKB R-06-71. Gunnarsson D., Morén L., Sellin P., Keto P., 2006. Deep repository – 
engineered barrier systems. Assessment of backfill materials and methods for deposition 
tunnels. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 



 Sida 159 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB R-06-39, Cosgrove J., Stanfors R., Röshoff K., 2006. Geological characterisation of 
large fractures and minor deformation zones and strategy for their detection in a 
repository, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-06-48, Fälth B., Hökmark H., 2006. Seismically induced slip on rock fractures. 
Results from dynamic discrete fracture modeling. Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB). 

SKB R-06-71. Gunnarsson D., Morén L., Sellin P., Keto P., 2006. Deep repository – 
engineered barrier systems. Assessment of backfill materials and methods for deposition 
tunnels. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-06-72. Sandén T., Börgesson L., 2008. Deep repository – engineered barrier 
system. Piping and erosion in tunnel backfill. Laboratory tests to understand processes 
during early water uptake. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-06-73. Johannesson L.-E., Nilsson U., 2006. Deep repository – engineered barrier 
systems, Geotechnical behaviour of candidate backfill materials, Laboratory tests and 
calculations for determining performance of the backfill. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co. 

SKB R-06-80. Börgesson L., Sandén T., 2006. Piping and erosion in buffer and backfill 
materials. Current knowledge. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-07-01, Andersson, C.J., 2007. Äspö Pillar Stability Experiment, Final report – 
Rock mass response to coupled mechanical thermal loading, SKB TR-07-01, Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-07-24, 2007. Långsiktig säkerhet för slutförvar för använt kärnbränsle vid 
Forsmark och Laxemar - en första värdering. Förenklad svensk sammanfattning av 
säkerhetsanalysen SR-Can, Svensk kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-07-26. Martin C.D., 2007. Quantifying in situ stress magnitudes and orientations 
for Forsmark Design Step D2, Svensk Kärnbränslehanetring AB (SKB). 

SKB R-07-31, Glamheden R., Fredriksson A., Röshoff K., Karlsson J., Hakami H., 
Christiansson R., 2007. Rock mechanics Forsmark. Site descriptive modelling Forsmark 
stage 2.2, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-07-33, 2007. Final repository facility. Underground design premises/D2, Svensk 
Kärnbränslehanetring AB (SKB). 

SKB R-07-45, Stephens M.B., Fox A., La Pointe P., Simeonov A., Isaksson H., 
Hermanson J., Öhman J., 2007. Geology Forsmark. Site descriptive modelling Forsmark 
stage 2.2, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-07-46. Fox A., La Pointe P., Hermanson J., Öhman J., 2007. Statistical geological 
discrete fracture network model. Forsmark modelling stage 2.2., Svensk 
Kärnbränslehanetring AB (SKB). 

SKB R-07-47. Back P.-E., Wrafter J., Rosén L., Sundborg J., 2007. Thermal Properties. 
Site Descriptive modelling Forsmark stage 2.2., Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 



 Sida 160 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB R-07-48, Follin S, Levén J, Hartley L, Jackson P, Joyce S, Roberts D, Swift B, 
2007b. Hydrogeological characterisation and modelling of deformation zones and fracture 
domains, Forsmark modelling stage 2.2. Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB R-07-49, Follin S, Johansson P-O, Hartley L, Jackson P, Roberts D, Marsic N, 
2007c. Conceptual model development and numerical modelling using 
CONNECTFLOW, Forsmark modelling stage 2.2. Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Stockholm. 

SKB R-08-08, Johansson P-O, 2008. Description of surface hydrology and near-surface 
hydrogeology. Site descriptive modelling, SDM-Site Forsmark. Svensk 
Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB R-08-09, Bosson E, Gustafsson L-G, Sassner M, 2008. Hydrological and near-
surface hydrogeological modelling in MIKE SHE. Site descriptive modelling, SDM-Site 
Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering AB. 

SKB R-08-23, Follin S, Hartley L, Jackson P, Roberts D, Marsic N, 2008a. Conceptual 
model development and numerical modelling using CONNECTFLOW, Forsmark 
modelling stage 2.3. Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB R-08-40. Sandén T., Börgesson L., Dueck A., Goudarzi R., Lönnqvist M., Nilsson 
U., Åkesson M., 2008. KBS-3H. Description of buffer tests in 2005–2007. Results of 
laboratory tests.  Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-08-59. Wimelius H., Pusch R., 2008. Backfilling of KBS-3V deposition tunnels – 
possibilities and limitations. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-08-64 
 
SKB R-08-65, Sundberg J, Wrafter J, Ländell M, Back P-E, Rosén L, 2008. Thermal 
properties Forsmark. Modelling stage 2.3. Complementary analysis and verification of the 
thermal bedrock model, stage 2.2., Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co 
(SKB). 

SKB R-08-66, Glamheden R., Lanaro F., Karlsson J., Lindberg U., Wrafter J., Hakami H., 
Johansson M., 2008. Rock Mechanics Forsmark. Modelling stage 2.3. Complementary 
analysis and verification of the rock mechanics model, Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB). 

SKB R-08-82, SKB, 2008. Confidence assessment Site descriptive modelling  SDM-Site 
Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB R-08-83, 2009. Site engineering report Forsmark. Guidelines for underground design 
Step D2, Svensk Kärnbränslehanetring AB (SKB). 

SKB R-08-95, Follin, S. 2008. Bedrock hydrogeology Forsmark. Site descriptive 
modelling, SDM-Site Forsmark. Updated 2013-08, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Stockholm. 

SKB R-08-105 
 



 Sida 161 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB R-08-115, Eriksson M., Petersson J., Danielsson P., Leander M., 2009. Underground 
design Forsmark Layout D2. Rock mechanics and rock support, Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-08-116, 2009. Underground design Forsmark. Layout D2, Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-08-122 
 
SKB R-08-131. Johannesson L.-E., 2008. Backfilling and closure of the deep repository. 
Phase 3 – pilot tests to verify engineering feasibility. Geotechnical investigations made on 
unsaturated backfill materials. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-08-132. Dixon D., Lundin C., Örtendahl E., Hedin M., Ramqvist G., 2008. Deep 
repostory – engineered barrier systems. Half scale tests to examine water uptake by 
bentonite pellets in a block-pellet backfill system. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co. 

SKB R-08-134. Dixon D., Anttila S., Viitanen M., Keto P., 2008. Tests to determine water 
uptake behaviour of tunnel backfill. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-08-135. Sandén T., Börgesson L., Dueck A., Coudarzi R., Lönnqvist M., 2008. 
Deep repository – engieered barrier system. Erosion and sealing processes in tunnel 
backfill materials investigated in laboratory. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co. 

SKB R-08-137. Wimelius H., Pusch R., 2008. Buffer protection in the installation phase. 
Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-09-04, 2009. Hökmark H, Lönnqvist M, Kristensson O, Sundberg J, Hellström, G. 
Strategy for thermal dimensioning of the final repository for spent nuclear fuel, Svensk 
kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-09-07. Vogt C., Lagerblad B., Wallin K., Baldy F., Jonasson J.-E., 2009. Low pH 
self compacting concrete for deposition tunnel plugs. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co.  

SKB R-09-19. Svensson U., Follin S., 2010. Groundwater flow modelling of the 
excavation and operational phases – Forsmark. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co.  

SKB R-09-20, Joyce S, Simpson T, Hartley L, Applegate D, Hoek J, Jackson P, Swan D, 
Marsic N, Follin S, 2010. Groundwater flow modelling of periods with temperate climate 
conditions – Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm.  

SKB R-09-34. Dahlström L.-O., Magnusson J., Johansson M., 2009. Feasibility study of a 
concrete plug made of low pH concrete. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management 
Co. 

SKB R-09-42. Börgesson L., Hernelind J., 2009. Mechanical interaction buffer/backfill 

SKB R-09-53. Olsson S., Karnland O., 2009. Characterisation of bentonites from Kutch, 
India and Milos, Greece – some candidate tunnel back-fill materials? Swedish Nuclear 
Fuel and Waste Management Co. 



 Sida 162 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB R-10-08, 2010. Ramprogram för detaljundersökningar vid uppförande och drift av 
slutförvar för använt kärnbränsle, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB R-10-44. Johannesson L.-E., Sandén T., Dueck A., Ohlsson L., 2010. 
Characterization of a backfill candidate material, IBECO-RWC-BF, Baclo Project – Phase 
3 Laboratory tests.  Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-10-70. Sandén T., Börgesson L., 2010. Early effects of water inflow into a 
deposition hole. Laboratroy test results. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management 
Co. 

SKB R-11-04. Malm R., 2012. Low-pH concrete plug for sealing the KBS-3V deposition 
tunnels. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-11-14 
 
SKB R-12-04, Hartley L., Roberts D., 2013, Summary of discrete fracture network 
modelling as applied to hydrogeology of the Forsmark and Laxemar sites, Svensk 
Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB R-13-06 
 
SKB R-99-12. Johannesson L.-E., Börgersson L., 1998. Compaction of bentonite blocks. 
Development of techniques for production of blocks with different shapes and sizes. 
Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB R-99-66. Johannesson L.-E., 1999. Compaction of full size blocks of bentonite for 
the KBS-3 concept. Initial tests for evaluating the technique. Swedish Nuclear Fuel and 
Waste Management Co. 

SKB R-99-74, Håkansson R., 2000. Beräkning av nuklidinnehåll, resteffekt, aktivitet samt 
doshastighet för utbränt kärnbränsle. Svensk Kärnbränslehantering AB. 

SKB SR-Site huvudrapport. SKB, 2011. Redovisning av säkerhet efter förslutning av 
slutförvaret för använt kärnbränsle. Huvudrapport från projekt SR-Site. Del I, II och III. 
Svensk Kärnbränslehantering AB 

SKB TR-03-09 
 
SKB TR-04-11. SKB, 2004. Interim main report of the safety assessment SR-Can. 
Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-06-09. Long-term safety for KBS-3 repositories at Forsmark and Laxemar - a 
first evaluation. Main report of the SR-Can project, Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB). 

SKB TR-06-13. Börgesson L., Hernelind J., 2006. Consequences of loss or missing 
bentonite in a deposition hole. A theoretical study. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co. 

SKB TR-06-21. SKB, 2006. Initial sate report for the safety assessment SR-Can. Swedish 
Nuclear Fuel and Waste Management Co. 



 Sida 163 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB TR-06-30. Karland O., Olsson S., Nilsson U., 2006. Mineralogy and sealing 
properties of various bentonites and smectite-rich clay minerals. Swedish Nuclear Fuel 
and Waste Management Co. 

SKB TR-08-05, SKB, 2008. Site description of Forsmark at completion of the site 
investigation phase SDM-Site Forsmark, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB TR-08-08 
 
SKB TR-08-11. Fälth B., Hökmark H., Munier R., 2010. Effects of large earthquakes on a 
KBS-3 repository. Evaluation of modelling results and their implications for layout and 
design, Svensk Kärnbränslehanetring AB (SKB). 

TR-08-115 
 
SKB TR-09-14 
 
SKB TR-09-22. SKB, 2009. Design premises for  a KBS-3V repository based on results 
from the safety assessment SR-Can and some subsequent analyses. Swedish Nuclear Fuel 
and Waste Management Co. 

SKB TR-09-32 
 
SKB TR-09-34 
 
SKB TR-10-01,  
 
SKB TR-10-02 
 
SKB TR-10- 03 
 
SKB TR-10-12. Design and production of the KBS-3 repository. Updated 2013-10, 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 
 
SKB TR-10-13,  2010. Spent nuclear fuel for disposal in the KBS-3 repository. Swedish 
Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB). 

SKB TR-10-14 , 2010, Design, production and initial state of the canister, Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB). 
 
SKB TR-10-15. SKB, 2010. Design, production and initial state of the buffer. Swedish 
Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-10-16. SKB, 2010. Design, production and initial state of the backfill and plug in 
deposition tunnels. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-10-17 
 
SKB TR-10-18. SKB, 2010. Design, construction and initial state of the underground 
openings. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-10-19 
 



 Sida 164 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB TR-10-21, Munier R., 2010. Full perimeter intersection criteria. Definitions and 
implementations in SR-Site. Updated 2013-02, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKB TR-10-23, Hökmark H., Lönnqvist M., Fälth B., 2010.THM-issues in repository 
rock. Thermal, mechanical, thermo-mechanical and hydro-mechanical evolution of the 
rock at the Forsmark and Laxemar sites. Updated 2011-10, , Svensk Kärnbränslehantering 
AB (SKB). 

SKB TR-10-29 
 
SKB TR-10-31. Börgesson L., Dueck A., Johannessonn L.-E., 2010. Material model for 
shear of the buffer – evaluation of laboratory test results. Swedish Nuclear Fuel and Waste 
Management Co. 

SKB TR-10-47. SKB, 2010. Buffer, backfill and closure process report for the safety 
assessment SR-Site. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-10-48. Geosphere process report for the safety assessment SR-Site. Updated 
2013-02, Svensk Kärnbränslehanetring AB (SKB). 

SKB TR-10-50 
 
SKB TR-10-52, SKB 2010. Data report for the safety assessment SR-Site, Svensk 
Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 

SKB TR-10-60. Karnland O., 2010. Chemical and mineralogical characterisation of the 
bentonite buffer for the acceptance control procedure in a KBS-3 repository. Sweidsh 
Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-10-62. Grandia F., Galindez J.-M., Molinero J., Arcos D., 2010. Evaluation of 
low-pH cement degradation in tunnel plugs and bottom plate systems in the frame of SR-
Site. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.  

SKB TR-10-66 
 
SKB TR-11-01, 2011. Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at 
Forsmark. Main report of the SR-Site project. Updated 2012-12, Swedish Nuclear Fuel 
and Waste Management Company (SKB). 

SKB TR-12-03. SKB, 2012. Äspö Hard Rock Laboratory, Annual report 2011. Sweidsh 
Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-14-17. SKB, 2014. Äspö Hard Rock Laboratory, Annual report 2013. Sweidsh 
Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-90-30. Slunga R., 1990. The earthquakes of the Baltic shield. Svens 
Kärnbränslehantering AB. 

SKB TR-91-24, Andersson J-E, Nordqvist R, Nyberg G, Smellie J, Tirén S, 1991. 
Hydrogeological conditions in the Finnsjön area. Compilation of data and conceptual 
model. Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm. 



 Sida 165 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SKB TR-95-19. Johannesson L.-E., Börgersson L., Sandén T., 1995. Compaction of 
bentonite blocks. Development of technique for industrial production of blocks which are 
manageable by man. Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. 

SKB TR-97-30, Emsley S., Olsson O., Stenberg L., Alheid H.-J., Falls S., 1997. ZEDEX – 
a study of damage and disturbance from tunnel excavation by blasting and tunnel boring, 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

SKI-INSITE TRD-03-03, Geier J, Tirén S, 2003. INSITE field audit: site investigation 
methodology and application at the Forsmark site, Statens kärnkraftinspektion, 
Stockholm. 

SKI-INSITE TRD-04-10, Tsang C-F, 2004. INSITE review of: hydrogeological site 
descriptive model – a strategy for its development during site investigation (SKB R-03-
08), Statens kärnkraftinspektion, Stockholm. 

SKI-INSITE TRD-05-05, INSITE comments on: SKB Report R-05-14: Forsmark site 

SKI-INSITE TRD-05-10, INSITE Document Review, Preliminary Safety Evaluation: 
Forsmark Area, SKB Report TR-05-16, 2005. 

SKI-INSITE TRD-05-12, INSITE comments on Preliminary Site Description – Forsmark 

SKI-INSITE TRD-06-02, INSITE Document Review, Preliminary Safety Evaluation: 
Laxemar Area SKB Report TR-06-06, 2006. 

SKI-INSITE TRD-06-03, INSITE Document Review, LAXEMAR, Preliminary Site 
Description: Laxemar Subarea – Version 1.2 SKB Report R-06-10, Programme for 
Further Investigations…Laxemar Subarea SKB Report R-06-29, 2006. 

SKI-rapport 2008:03, SSI:rapport 2008:01, Myndigheternas granskning av 

SS-EN 1997. Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner. 

SS-EN 1997-1:2005. Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna 
regler. 

SSMFS 2008:21, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhet vid slutförvaring 
av kärnämne och kärnavfall 
 
SSMFS 2008:37, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa 
och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall 
 
 
SSM2011-1137-45 
 
SSM2011- 1137-58 
 
SSM2011-2426-71, SSM:s inledande granskning av långsiktig strålsäkerhet i SKB:s 
ansökan om tillstånd att uppföra, inneha och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i 
Forsmark, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 



 Sida 166 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SSM2011-2426-83, SSM:s Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av 
använt kärnbränsle och kärnavfall – Bergspänningar i Forsmark, 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).. 

 
SSM2011-2426-112 
 

SSM2011-2426-130, SKB:s Svar till SSM på begäran om komplettering rörande 
bergspänningar i ForsmarkSSM2011-2426-83, DokID 1372575, Svensk 
Kärnbränslehanetring AB (SKB). 

SSM-2011-2426-134 

SSM 2011-2426-141 
 
SSM2011-2426-194 
 
SSM2011-2957-5 
 
SSM2012-2426-84 
 
SSM2013-504-2 
 
SSM dokumentarkiv SSM2012-2426-140, Begäran om komplettering av ansökan om 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – några frågor kring utveckling av 
grundvattenkemi på förvarsdjup på kort och medellång sikt. Strålsäkerhetsmyndigheten. 

SSM Report 2010:30. Chapman N, Bath, A, Geier J, Stephansson O, Tirén S, and Tsang, 
CF, 2010. INSITE Summary Report, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
 
SSM rapport 2011:13, Geier J, Investigation of discrete-fracture network conceptual 
model uncertainty at Forsmark, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm. 

SSM Rapport 2011:26, Backers T., Stephansson O., 2011. The influence of temperature 
and fluid pressure on the fracture network evolution around deposition holes of a KBS-3V 
concept at Forsmark, Sweden, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2012:37, Black J, Selective review of the hydrogeological aspects of 
SR-Site, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm. 

SSM Technical note 2012:39. Eberhardt E., Diederichs M., Review of Engineering 
Geology and Rock Engineering aspects of the construction of a KBS-3 repository at the 
Forsmark site – Initial Review Phase, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2012:41, Geier J.E., 2012. Hydrogeological conditions at the 
Forsmark site, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note2012:51, Min K.-M., Stephansson O., 2012. Rock Mechanics related 
to long-term repository and site evolution, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2012:54. Tirén S., 2012. Initial Review Phase for SKB´s safety 
assessment SR-Site: Geological structures and deformation zones, from site investigation 
to safety assessment 



 Sida 167 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SSM Technical note 2012:67, Geier J.E., 2012. Hydrogeological modelling of the 
Forsmark site, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2013:35. Ofoegbu G.I., Smart K. J., 2013. Rock Mechanics – 
Confidence of SKB’s models for predicting the occurrence of a damage zone around the 
excavations – Main Review Phase, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2013:37, Min K.-B., Lee J., Stephansson O., 2013. Rock Mechanics 
– Evolution of fracture transmissivity within different scenarios in SR-Site – Main Review 
Phase, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2014:05, Geier J., 2014. Assessment of flows to deposition holes – 
main review phase, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2014:07. Eberhardt E., Diederichs M., 2014. SSMReview of the 
geological mapping and geophysical measurement techniques for the determination of 
critical properties around deposition holes – Main Review Phase, 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2014:10. Backers T., Meier T., Gipper P., Stephansson O., 2014. 
Rock Me-chanics - Confidence of SKB’s models for predicting the occurrence of spalling 
– Main Review Phase, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2014:22, Chapman N., Stephansson O., Lanaro F., Sonnerfelt L., 
2014. Workshop on seismic hazard at Forsmark – Main Review Phase, 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2014:23, Stephansson O., Chapman N., 2014. Workshop on Rock 
Mechanics Issues and their Implications for Groundwater Flow – Main Review Phase, 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2014:44. Geier J., 2014. Independent evaluation of the number of 
critical canister positions in the KBS-3 repository at Forsmark – Main Review Phase, 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2014:46, Hicks T.W., 2014. QA in SKB’s groundwater flow 
modelling – main review phase, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2014:50 
 
SSM Technical note 2014:58. Backers T., Meier T., Gipper P., Stephansson O. Rock 
Mechanics - Assessing probability and extent of blind faults and fault-end growth around 
the KBS-3 repository at Forsmark – Main Review Phase, Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM). 

SSM Technical note 2014:59. Yoon J.S., Stephansson O., Min K.-B., 2014. Relation 
between earthquake magnitude, fracture length and fracture shear displacement in the 
KBS-3 repository at Forsmark – Main Review Phase, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

SSM Technical note 2015:01. Stephansson O., Gipper P. Rock Mechanics - Thermal 
properties and thermal modelling of the rock in a repository of spent nuclear fuel at 
Forsmark – Main Review Phase, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 



 Sida 168 (168) 
 Dokumentnr: 13-3523 

   
  
 

PRELIMINÄR 2015-06-24 
 

SSM Technical note 2015:06. Bennett D., 2015. Feasibility of backfilling deposition 
tunnels. Swedish Radiation Safety Authority. 

SSM Technical note 2015:XX, Geier J., 2015. TITEL, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Stacey, T.R., 1981. A simple extension strain criterion for fracture of brittle rock. Int. J. 
Rock Mech. Min. Sci. 18: 469–474. 

Stephansson O, Jing L, Tsang C-F (Editors), 1996. Coupled thermo-hydro-mechanical 
processes of fractured media. Mathematical and experimental studies. Recent 
development of DECOVALEX project for radioactive waste repositories. Elsevier, 
Amsterdam. 

Stephansson O, Ljunggren C, Jing L, 1991. Stress measurements and tectonic implications 
for Fennoscandia. Tectonophysics, 189, pp 317–322. 

X-5 Monte Carlo Team, 2003. MCNP — A General Monte Carlo N-Particle Transport 
Code, Version 5, Volume I: Overview and Theory. LA-UR-03-1987, Los Alamos 
National Laboratory, New Mexico, USA. 

 

 
 
 
 


