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Analysens syfte 

• Att utvärdera om ett utbyggt SFR uppfyller svenska myndighetsföreskrifter för 
slutförvaring av radioaktivt avfall.  

• Att identifiera krav och begränsningar på förvaret, baserat på slutsatserna 
från säkerhetsanalysen. 

• Att ge återkoppling till arbetet med att utforma förvaret, till SKB:s Fud-
program, till kommande detaljerade undersökningar av platsen och till 
framtida säkerhetsanalyser. 
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Tidigare analyser av SFR:s långsiktiga säkerhet 

Analys av långsiktig säkerhet för SFR har analyserats och rapporterats till 
myndigheterna vid ett flertal tillfällen:  

Den PSR som låg till grund för regeringstillståndet att uppföra anläggningen 
togs fram 1982 och den FSAR som krävdes för drifttillståndet av bergsalarna 
färdigställdes 1987 samt kompletterades för Silon 1991. Hela 
säkerhetsrapporten uppdaterades sedan 1993. Säkerhetsanalysen SAFE 
anmäldes till myndigheterna 2001. Kompletteringar på SAFE besvarades 
2005 och i säkerhetsanalysen SAR-08, 2008. 

Slutsatserna från dessa analyser är att SFR uppfyller de krav som ställs på 
anläggningen och anläggningen är säker ur ett långsiktigt perspektiv. 
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Säkerhetsprinciper för SFR 

• Begränsning av aktivitet av långlivade radionuklider är en förutsättning för 
förvarets säkerhet efter förslutning. Detta uppnås genom att endast vissa 
typer av avfall accepteras för deponering. De tekniska barriärerna utformas 
utifrån den totala aktivitet som deponeras i varje förvarsutrymme. 

• Fördröjning av uttransport av radionuklider uppnås genom de tekniska 
barriärernas funktion och förvarets omgivning. Egenskaperna hos avfallet, 
tillsammans med egenskaperna hos avfallsbehållarna och de tekniska 
barriärerna i förvarsutrymmena, bidrar till säkerheten genom att begränsa 
vattenflöde samt genom att ge en lämplig kemisk miljö för att minska 
rörligheten hos radionukliderna. Berget ger stabila kemiska och fysikaliska 
förhållanden samt gynnsamma, låga grundvattenflödesförhållanden. 

 

53 2015-05-06 



Säkerhetsprinciper och krav på 
förvarsutformning och avfall 
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Tid efter förslutning 

Begränsning av aktivitet 
av långlivade radionuklider  
 
Krav på det avfall som 
deponeras i SFR 

Fördröjning av uttransport 
av radionuklider 
 
Förvarets utformning 



Analys av långsiktig säkerhet (I) 

• Ska svara på frågan ”Är förvaret långsiktigt säkert?” 
– Kan förvaret i framtiden innebära en risk för närboende? 
– Metoder för analys etablerade genom internationellt samarbete. 
 

• SSM:s föreskrifter  
– Ett slutförvar för använt kärnbränsle eller kärnavfall ska utformas så att den 

årliga risken för skadeverkningar efter förslutning blir högst 10 - 6 för en 
representativ individ i den grupp som utsätts för den största risken. 
Sannolikheten för skadeverkningar på grund av en stråldos ska beräknas med 
de sannolikhetskoefficienter som redovisas i Internationella 
strålskyddskommissionens publikation nr 60, 1990. 

 
(Omräknat till dos är det 14 µSv/år vilket motsvarar ungefär en procent av 
bakgrundsstrålningen som är 1 mSv/år.) 



Analys av långsiktig säkerhet (II) 

Angående analysperiodens längd beskrivs i allmänna råd till SSMFS 2008:37: 

Följande principer bör vara vägledande för riskanalysens begränsning i tiden: 

1. För ett slutförvar för använt kärnbränsle, eller annat långlivat kärnavfall, 

bör riskanalysen åtminstone omfatta cirka hundratusen år eller tiden för en 

glaciationscykel för att belysa rimligt förutsägbara yttre påfrestningar på 

slutförvaret. Riskanalysen bör därefter utsträckas i tid så länge som den 

tillför betydelsefull information om möjligheten att förbättra slutförvarets 
skyddsförmåga, dock längst för en tidsrymd upp till en miljon år. 

2. För andra slutförvar för kärnavfall, än de som avses i punkt 1, bör 

riskanalysen åtminstone omfatta tiden fram till dess att de förväntade 

maximala konsekvenserna avseende risk och miljöpåverkan har inträffat, 
dock längst för en tidsrymd upp till hundratusen år. Argumenten för de 

valda begränsningarna av riskanalysen bör redovisas. 

 



Analys av långsiktig säkerhet (III) 

Hur detaljerad görs analysen? 

• Tillräckligt detaljerad för att vi skall kunna bedöma om förvaret uppfyller 
SSM:s kriterier avseende radiologisk risk. 

• Tillräckligt detaljerad för att vi utifrån erfarenheter från analysen skall kunna 
dra slutsatser av betydelse avseende utformning av anläggningen. 

 

Vilket exempelvis medför att: 

• Beskrivningen av olika egenskaper förenklas. 

• Vissa gynnsamma processer bortses ifrån. 

• Olika förenklingar vid beräkning av dos. 

 

 

 

 

 



Analys av långsiktig säkerhet (IV) 

För att kunna uppskatta framtida 
radiologisk konsekvens behövs en 
beskrivning av förvararssystemets 
framtida utveckling. Den framtida 
utvecklingen baseras på: 

• Initialtillstånd 

• Externa förhållanden  

• Interna processer 
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Initialtillstånd 

• Initialtillståndet för den del av förvaret som i dagsläget är i drift (SFR 1) är 
baserat på verifierade och dokumenterade egenskaper hos avfallet och 
förvaret och en bedömning av hur dessa kommer att förändras fram till tiden 
för förslutning. 

• Initialtillståndet för utbyggnaden (SFR 3) är huvudsakligen baserat på 
referensutformningen och den nuvarande avfallsprognosen och en 
bedömning av hur dessa kommer att förändras fram till tiden för förslutning. 

• Förvarets omgivning vid förslutning antas likna dagens, så som det beskrivs i 
en platsbeskrivande modell, SDM-PSU och i Biosfärens syntesrapport. 
SDM-PSU baseras på resultaten av det platskarakteriseringsarbete som 
utförts under platsundersökningarna och innefattar data från berggrunden och 
ytsystemet. 
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Radioaktivitet 
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Radiotoxicitet 
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Radiotoxicitet per förvarsdel 
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Externa förhållanden - Klimat 

• Klimatfallet global uppvärmning beskriver en klimatutveckling som påverkas 
av måttlig global uppvärmning i kombination med låga värden på inträngande 
solstrålning.  

• Klimatfallet tidigt periglacialt beskriver en begränsad global uppvärmning. 
Detta klimatfall omfattar den första möjliga tidpunkten för förekomst av 
permafrostutveckling i Forsmark.  

• Klimatfallet förlängd global uppvärmning beskriver en betydande global 
uppvärmning och är det gränssättande fallet för en maximal period med 
tempererade klimatförhållanden. 

• Klimatfallet glaciationscykeln Weichsel är en rekonstruktion av den senaste 
glaciationscykeln och representerar ett klimat som helt domineras av naturliga 
klimatvariationer. Denna utveckling omfattar utbredning av inlandsis. 
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Externa förhållanden - Strandlinje 
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Interna processer 

• Utveckling av ytsystemet 

• Termisk utveckling. 

• Mekanisk utveckling. 

• Hydrogeologisk utveckling. 

• Hydrologisk utveckling i förvaret. 

• Geokemisk utveckling. 

• Kemisk utveckling i förvaret. 

• Utveckling av de tekniska barriärerna. 
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Referensutveckling 

• Den första delen är utvecklingen fram till omkring tusen år efter förslutning 
under vilken tid klimatet förväntas förbli tempererat och de tekniska 
barriärerna förväntas behålla sina egenskaper. Denna tidiga utveckling 
baseras på kvantitativa analyser och beskrivs på tillräcklig detaljnivå så som 
krävs i föreskriften (SSMFS 2008:37).  

• Under återstående tid fram till omkring 100 000 år efter förslutning förväntas 
klimatet förändras, strandlinjen förflyttas avsevärt och de tekniska barriärerna 
degraderas i olika grad. Under denna tidsperiod ingår även påverkan av ett 
periglacialt klimat. 
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Utveckling efter 
glaciation 

Referensutveckling 
 (termisk, hydraulisk, mekanisk och kemisk utv.) 

Driftfas Fas efter förslutning Postglacial fas 

Förslutning och 
återmättnad 

Utformning 
och drift 

Utveckling under driftfasen 

Glaciala 
förhållanden 

Tillstånd vid förslutning (Initialtillstånd) 

Referensutformning 
Beskrivning 
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och dess 
utveckling 

Förenklad beskrivning 

Detaljerad modell Förenklad modell Riskberäkningar  

Förvaret under hav Förvaret under hav och under land.  
Perioder av tempererade och periglaciala 
förhållanden 

Förvaret under hav och 
under land 

Externa 
förhållanden 



Beskrivning av utveckling - Scenarier 
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Sannolikheter för de olika scenarierna 
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Scenario (section in the Main report is given within parenthesis) Probability Category 

Global warming climate variant (Section 7.4) 1 Main scenario 

Early periglacial climate variant (Section 7.4) 1 

High inventory scenario (Section 7.6.1) < 0.05 Less probable 
scenarios 

High flow in the bedrock scenario (Section 7.6.2) < 0.1 

Accelerated concrete degradation scenario (Section 7.6.3) < 0.1 

Bentonite degradation scenario (Section 7.6.4) < 0.1 

Earthquake scenario (Section 7.5.5) 10–6/year 

High concentrations of complexing agents scenario (Section 7.6.6) < 0.1 

Wells downstream of the repository scenario (Section 7.6.7) 0.13 

Intrusion wells scenario (Section 7.6.8) Silo 
Each waste vault in SFR 1 
Each waste vault in SFR 3 

2·10–4 
8·10–4 
3·10–4 

Loss of barrier function scenario – no sorption in the repository 
(Section 7.7.1) 

  Residual 
scenarios 

Loss of barrier function scenario – no sorption in the bedrock 
(Section 7.7.2)   

Loss of barrier function scenario – high water flow (Section 7.7.3)   

Changed repository redox conditions in SFR 1 scenario (Section 7.7.4)   

Extended global warming scenario (Section 7.7.5)   

Unclosed repository scenario (Section 7.7.6)   

Future human action scenarios (Section 7.7.7)    

Glaciation and post-glacial conditions scenario (Section 7.7.8)     

Scenario combination 1 (Section 7.8) < 0.1·0.1 Scenario 
combinations 

Scenario combination 2 (Section 7.8) < 0.1·0.1 



Maximal radiologisk risk för olika scenarier 
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Utvärdering av kravuppfyllnad mot riskkriterium 
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Resultat – Summa för de olika scenarierna 
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Radiologisk risk per förvarsdel 
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Radiologisk risk per radionuklid 
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Slutsatser och resultat av säkerhetsanalysen 

• Den potentiella påverkan från förvaret på människors hälsa och på miljön har 
utvärderats i enlighet med föreskrifterna och de huvudsakliga slutsatserna av 
denna utvärdering redovisas i avsnitt 11.2.1. Den huvudsakliga slutsatsen i 
säkerhetsanalysen SR-PSU är att det utbyggda SFR-förvaret (SFR 1 och 
SFR 3) uppfyller föreskrivna kriterier avseende långsiktig säkerhet.  

• Krav och begränsningar för avfall, projektering, uppförande och drift av 
förvaret baserat på slutsatserna av säkerhetsanalysen beskrivs i kapitel 11 i 
huvudrapporten. 

• Återkoppling till arbetet med att utforma förvaret, till SKB:s Fud-program, till 
kommande detaljerade undersökningar av platsen, och till framtida 
säkerhetsanalyser beskrivs i kapitel 11 i huvudrapporten. 
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