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Introduktion



INTRODUKTION

Välkomna

• Dagens administratörer

• Tekniken



INTRODUKTION

Enkätresultat

• Platsen 

• Metoden 

• Miljöpåverkan 

• Säkerhetsanalysen 

• Framtiden 

• Övrigt



INTRODUKTION

Den rättsliga prövningen



P r e s e n t a t ö r :

S T R Å L S Ä K E R H E T S M Y N D I G H E T E N  ( S S M )

Säkerhetsanalysen



Miljöpåverkan



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller
• Vad är det som ska transporteras?

• Hur kommer transporterna att göras? 

• Hur mycket transporter handlar det om? 

• Hur påverkar transporterna omgivningen?

– Buller i Forsmark

– Buller längs vägarna

• Föreslagna åtgärder

• Mark- och miljödomstolens bedömning



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Vad är det som ska transporteras?

• använt kärnbränsle (i kopparkapslar)

• bergmassor

• byggmaterial (inkl. bentonit och annat återfyllnadsmaterial)

• personal



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Hur kommer transporterna att göras? 

• vägtransporter

• sjötransporter



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Hur mycket transporter handlar det om?

Uppskattade transporter till och från slutförvarsanläggningen (från SKB:s presentation vid huvudförhandlingen i 

mark- och miljödomstolen 2017). 



(diagram från SKB:s presentation vid huvudförhandlingen

i mark- och miljödomstolen 2017) 



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Hur påverkar transporterna omgivningen?

• Buller 

• Olycksrisk

• Utsläpp till luft



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Buller 

– i Forsmark

– längs vägarna



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Buller i Forsmark



Buller under uppförandeskede Buller under driftskede Kumulativa effekter

Beräknade bullernivåer för kärnbränsleförvarets 

uppförandeskede och övrig bullrande verksamhet. 

I det ingår befintlig verksamhet (FKA:s

verksamhet, strömriktarstationen i Dannebo), 

utbyggnad av SFR och hamnverksamhet. 

(från SKB:s presentation vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen 2017) 



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Effekter av buller i Forsmark

• boende 

• fågelliv

(från SKB:s presentation vid huvudförhandlingen

i mark- och miljödomstolen 2017) 



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Buller längs vägarna



(från SKB:s presentation vid huvudförhandlingen

i mark- och miljödomstolen 2017) 



(från SKB:s presentation vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen 2017) 



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Effekter av buller längs vägarna

• boende



(från SKB:s presentation vid huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen 2017) 



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Föreslagna åtgärder

• Reglering av tunga transporter

• Buller- och skyddsåtgärder



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Reglering av tunga transporter



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Förslag på tillståndsvillkor (från huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen 2017):

”Verksamhetsanknuten tung trafik får anlända till eller avgå från SKB:s anläggningsområde för Kärnbränsle-

förvaret endast mellan kl. 06 och 22 helgfri måndag – fredag och endast mellan kl. 08 och 15 på lördag. 

Under övrig tid får sådan tung trafik anlända till eller avgå från anläggningsområdet vid högst 100 tillfällen 

per år eller det högre antal som tillsynsmyndigheten, till följd av oförutsedda händelser, kan godkänna i 

förväg. SKB ska i förväg informera kommunen och allmänheten på lämpligt sätt för det fall fler än 10 

sådana transporter förväntas ett enskilt dygn. Uppgift om antalet sådana ankomster eller avgångar som 

avses i detta stycke ska ingå i den årliga miljörapporten.”



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Förslag på tillåtlighetsvillkor (från SKB:s komplettering december 2019):

”SKB ska upprätta och tillämpa en plan för nyttiggörande av de bergmassor som 

uppkommer under uppförande och drift av Kärnbränsleförvaret. Planen ska omfatta 

transporter av bergmassorna och innehålla en redovisning av tekniska och ekonomiska 

möjligheter till transport sjövägen i syfte att minska belastningen på vägar i närområdet 

samt möjliggöra avsättning på längre avstånd från Kärnbränsleförvaret.” 



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Buller- och skyddsåtgärder



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Förslag på tillståndsvillkor (från huvudförhandling hösten 2017):

”SKB ska verka för att berörd väghållare upprättar åtgärdsprogram för eventuella 

bullerdämpande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder till följd av tung trafik till och från 

anläggningen på väg 76 och 292 mellan Forsmark och Hargshamn. Om behov av åtgärd 

identifieras ska SKB verka för att lämpliga åtgärder vidtas i samråd med väghållaren och 

berörd fastighetsägare samt i rimlig omfattning delta i finansieringen av beslutad åtgärd.”



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Förslag på tillåtlighetsvillkor (från SKB:s komplettering december 2019):

”SKB ska erbjuda bullerskyddande åtgärder till ägare av fastighet som vid tiden för detta beslut används 

som permanentbostad, belägen utmed väg 76 och 292 mellan Forsmark och Hargshamn, och som till följd 

av anläggande och drift av Kärnbränsleförvaret bedöms utsättas för bullernivåer utomhus vid fasad över 

60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå eller över 75 dBA maximal ljudnivå. Åtgärderna ska syfta till att innehålla 

följande beräknade riktvärden, i den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt: - 30 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus - 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 

dBA maximal ljudnivå vid uteplats, detta krav gäller dock endast fastighet som inte redan har en uteplats 

där nivåerna innehålls. ”



MILJÖPÅVERKAN

Transporter och buller

Mark- och miljödomstolens bedömning (från deras yttrande till regeringen 2018):

”Transporter på väg och till havs till och från anläggningarna utgör följdverksamhet. Det är 

utrett i målet att de olägenheter i form av buller, vibrationer och utsläpp till luft som kan 

uppstå av följdverksamheten inte överskrider några riktvärden för buller, miljökvalitets-

normer eller i övrigt sådana nivåer att verksamheten inte kan tillåtas. ”



MILJÖPÅVERKAN

Synpunkter från andra parter

• Buller för korttidsboende på Igelgrundet

• Känslig naturmiljö med höga naturvärden

• Övergödning



MILJÖPÅVERKAN

Synpunkter från andra parter

Föreslagna villkor och åtagande

• Utsläpp till vatten

• Grundvattenbortledning

• Skötselplan för skogs- och våtmarksmiljöer

• Kompensationsåtgärder



MILJÖPÅVERKAN

Synpunkter från andra parter

Mark- och miljödomstolens bedömning (från deras yttrande till regeringen 2018):

”Platsen för ett slutförvar i Forsmark uppfyller miljöbalkens krav avseende lokalisering, skyddade 

områden och skyddade arter. 

Mark- och miljödomstolen bedömer att den valda platsen för ett slutförvar i Forsmark uppfyller 

miljöbalkens krav på en lämplig lokalisering. Verksamheten är förenlig med gällande riksintressen, 

miljökvalitetsnormer, Natura 2000-områden och skyddade arter, under förutsättning att 

skyddsåtgärder föreskrivs. Dessutom behöver kompensationsåtgärder vidtas.”



MILJÖPÅVERKAN

Synpunkter från andra parter

Forts. mark- och miljödomstolens bedömning:

”Exploateringen innebär en risk för påtaglig skada på området för riksintresse för naturvård, Forsmark-

Kallrigafjärden, men mark- och miljödomstolen bedömer att riksintresset för slutförvaring av använt 

kärnbränsle ska ges företräde. Det krävs tillstånd för Natura 2000-områdena Kallriga, Skaten-Rångsen, 

Storskäret och Forsmarksbruk, eftersom verksamheten riskerar att påverka miljön i områdena på ett 

betydande sätt. Om skyddsåtgärder vidtas kan tillstånd ges för alla Natura 2000-områdena. Med sådana 

åtgärder kan även en gynnsam bevarandestatus upprätthållas för de arter som omfattas av 

artskyddsförordningen.” 



Framtiden



FRAMTIDEN KS

Lokala
Säkerhetsnämnden
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FRAMTIDEN

Dialogforum

”SKB ska med Östhammars kommun och behöriga tillsynsmyndigheter, samt myndigheter och 

organisationer som kommunen kan föreslå, efter påkallande av SKB eller kommunen, minst en gång 

per år mötas för att avhandla lokala miljöfrågor utifrån miljöbalkens mål och tillämpningsområde. 

Inom ramen för dessa möten ska SKB fortlöpande lämna information om sådana förhållanden i 

verksamheten vid Kärnbränsleförvaret som kan ge upphov till lokal miljöpåverkan eller som är av 

betydelse för kommunen. SKB ska svara för kostnader för möteslokaler och liknande. ”

Villkorsförslag från SKB (inlämnat till miljödepartementet i december 2019).



FRAMTIDEN

Det långsiktiga ansvaret

”verksamheten är tillåtlig om…

2. Det klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken för 

slutförvarsanläggningen på lång sikt. ”

Mark- och miljödomstolens bedömning (från deras yttrande till regeringen 

2018):



Framtiden

• Uppförande, ca 10 år

• Drift, ca 45 år

• Avveckling och förslutning, ca 10 år

• Total tid för arbete ca 70 år



FRAMTIDEN

Påverkan på kommunen från eventuella framtida verksamheter 

• Kompetensförsörjning både entreprenad & tjänstesidan 

(Forsmarks skola)

• Utbyggnad av SFR (om ett ja i pågående prövning)

• Framtida SFL (en alternativplats)

• Riksintresse för energiproduktion – utpekad plats för fortsatt 

produktion av kärnkraftsenergi (vad kan göras mer)

• Entreprenadarbeten (under byggnationen särskilt)

• Informationsbevarande (från början till slutförvar, filmen9



FRAMTIDEN

Mervärdesavtalet



FRAMTIDEN

Informationsbevarande

Hur ska vi informera kommande generationer om att det finns 

radioaktivt avfall 500 meter ner under marken?



FRAMTIDEN

Informationsbevarande

• Varför?

• Hur?

• Vem?



FRAMTIDEN

Informationsbevarande

• Varför?

• Hur?

• Vem?



FRAMTIDEN

Informationsbevarande

• Varför?

• Hur?

• Vem?



FRAMTIDEN

Informationsbevarande

• Varför?

• Hur?

– Vilken information?

– Vilket tidsperspektiv?

• Vem?



FRAMTIDEN

Informationsbevarande

• Varför?

• Hur?

– Vilken information?

– Vilket tidsperspektiv?

• Vem?



FRAMTIDEN

Informationsbevarande

• Varför?

• Hur?

• Vem?



FRAMTIDEN

Informationsbevarande

”Frågan om informationsbevarande efter förslutning är betydelsefull vid en prövning enligt 

miljöbalken. Samhället och framtida generationer är berörda. Mark- och miljödomstolen 

bedömer att det kommer att krävas åtgärder om detta. Vid en eventuell tillståndsprövning 

behövs ytterligare utredning om vilka åtgärder som behövs för informationsbevarande på lång 

sikt. Domstolen bedömer preliminärt att frågan bör sättas på prövotid.”

(från mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen 2018)



FRAMTIDEN

Internationella arbeten
• GMF –ENWD

• FSC - Forum for Stakeholders Confidence (OECD-NEA)

• Modern (2020) – hur kan övervakning och monitering ske

• Insotec-International Socio-Technical Challenges for Implementing Geological disposal.

• IAEA

• Flertal forskningsstudier – bla i Finland, Ungern

• Inbjudningar från andra länder att berätta om vår process (ensamma, tillsammans med 

Oskarshamn och tillsammans med SKB & SSM)



P r e s e n t a t ö r e r :

S V E N S K  K Ä R N B R Ä N S L E H A N T E R I N G  A B  ( S K B )

M I L J Ö O R G A N I S AT I O N E R N A S  K Ä R N AV FA L L S G R A N S K N I N G  ( M K G )

Kopparkapseln



KOPPARKAPSELN

Mark- och miljödomstolens yttrande
Verksamheten är tillåtlig om:

1. Svensk Kärnbränslehantering AB redovisar underlag som visar att slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller 

miljöbalkens krav trots de osäkerheter som kvarstår om hur kapselns skyddsförmåga påverkas av 

a. korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten 

b. gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på gropkorrosion 

c. spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på 

spänningskorrosion 

d. väteförsprödning 

e. radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och väteförsprödning. 



KOPPARKAPSELN

Vad är LOT-försöket?

• Vad gäller för försök/forskning i allmänhet ?

• Long term Test of Buffer Material, 7 kapslar deponerade i 

berget.

• Startade 1996. Två kapslar togs upp hösten 2019.

• I Äspölaboratoriet i Oskarshamn

• LOT-försöken ger forskningsresultat för bentoniten men ger 

annan information om en mängd olika saker. 



KOPPARKAPSELN

Sju påståenden om kopparkapseln
1. De kvarstående osäkerheter som mark- och miljödomstolen lyfte i sitt yttrande till regeringen påverkar 

inte den långsiktiga säkerheten.

2. Koppar korroderar i syrgasfritt vatten.

3. Saunaeffekten kommer att orsaka kraftig korrosion på kopparkapslarna.

4. Den radioaktiva strålningen påverkar kopparkorrosionen.

5. Resultatet från LOT-försöken kommer ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte.

6. Slutförvaret har en betryggande skyddsförmåga även om samtliga kapslar har ett genomgående hål vid 

deponeringen.

7. Koppar är det bästa kapselmaterialet.



Vad vill ni veta mer om 

inför vetobeslutet?



INFÖR VETOBESLUTET

Vad vill ni veta mer om inför vetobeslutet?

Eventuella kvarstående frågeställningar sammanställs och skickas ut efteråt.



INFÖR VETOBESLUTET

Personlig kontakt

• personligt samtal (telefon eller möte)

• via e-post

• med partigruppen

Mer information om detta kommer på mejl under nästa vecka.



INFÖR VETOBESLUTET

Kontaktuppgifter

Slutförvarsenhetens personal

Marie Berggren, enhetschef 

0173 – 864 17, 070 – 980 04 17

marie.berggren@osthammar.se

Anna Bergsten, utredare

0173 - 864 45, 070 – 692 63 78

anna.bergsten@osthammar.se

Magnus Degerman, kommunikatör

0173 – 864 32, 070 – 589 01 01

magnus.degerman@osthammar.se

slutforvarsenheten@osthammar.se



INFÖR VETOBESLUTET

Ledamöter i Granskningsgruppen

Tomas Näslund (S, ordförande)

Bertil Alm (C, 1:a vice ordförande)

Filip Uthammar (M, 2:a vice ordförande)

Martin Wahlsten (SD, 3:e vice ordförande)

Roger Lamell (S)

Erik Rudolfsson (S)

Kristina Woxdal Pihl (S)

Gunnel Wahlgren (C)

Fredrik Janse (M)

Christer Lindgren (SD)

Erik Helén (KD)

Sune Berglund (BOA)

Inger Arvidsson (V)

Rune Nilsson (L)

Arno Unge (MP)



INFÖR VETOBESLUTET

Var kan man hitta mer information?

• Östhammars kommuns slutförvarsweb (slutforvarforsmark.se)

• Regeringens hemsida om slutförvaret (regeringen.se)

• Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida (stralsakerhetsmyndigheten.se)

• Kärnavfallrådets hemsida (karnavfallsradet.se)

• Svensk kärnbränslehantering AB:s hemsida (skb.se)

• Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings hemsida (mkg.se)

• Opinionsgruppen för säker slutförvarings hemsida (oss.avfallskedjan.se)


