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FÖRORD 

Denna miljökonsekvensbeskrivning är upprättad av Structor Miljöbyrån Stockholm AB 

på uppdrag av Barsebäck Kraft AB (BKAB).  

Av 15 § miljöbedömningsförordningen framgår att verksamhetsutövaren ska se till att 

miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som krävs i fråga om 

verksamhetens särskilda förutsättningar och förväntade miljöeffekter. 

Handläggare för framtagande av föreliggande MKB-dokumentet och samråden har varit 

Pia Orthén, Helén Segerstedt och Therese Myhrberg på Structor Miljöbyrån. Samtliga 

har tidigare erfarenhet och kompetens inom liknande miljöprövningar. För närmare 

beskrivning av kompetens och erfarenhet, se Bilaga 6. 

Tekniskt underlag, transportutredning och beräkning av radiologiska utsläpp har tagits 

fram av BKAB. BKAB har även anlitat andra konsulter för bedömning av påverkan och 

konsekvenser inom olika områden som underlag till MKB:n. Bullerutredning och 

påverkan på Naturmiljö har utretts av ÅF. Dagvattenutredning har tagits fram av 

Structor Uppsala. Miljöriskanalys har tagits fram av SWECO och WSP. Samtliga 

medverkande har relevant utbildning och kompetens inom sitt område. 

 

Pia Orthén, 

Helén Segerstedt 

Therese Myhrberg 

 

Stockholm, 21 september 2018.  
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

Barsebäcksverket med de två reaktorerna B1 och B2 ägs och förvaltas av Barsebäck 

Kraft AB (BKAB). Barsebäcksverket producerade el med kärnkraft under åren 1975 – 

2005, sedan dess har båda reaktorerna varit avställda. Det sista bränslet avlägsnades år 

2006, och BKAB fick samma år tillstånd av Miljödomstolen i Växjö att inleda 

avställnings- och servicedrift, vilket är det första steget i avvecklingen av en kärnteknisk 

verksamhet. Detta tillstånd förlängdes år 2012.  

Nästa steg i avvecklingsprocessen är att ta anläggningen ur servicedrift för att därefter 

inleda nedmontering och rivning, varpå området kan friklassas och den kärntekniska 

verksamheten kan avslutas. 

För att kunna genomföra slutlig avveckling av Barsebäcksverket krävs tillstånd från 

mark- och miljödomstolen, vilket föreliggande ansökan och denna MKB avser. 

Ansökan innefattar följande åtgärder och anläggningar: 

• Nedmontering och rivning av reaktorerna B1 och B2 samt till reaktorerna hörande 

kärnteknisk utrustning.  

• Radiologisk sanering och nedmontering och rivning av övriga byggnader och 

anläggningar samt radiologisk sanering av mark.  

• Utökad hantering av radioaktivt avfall, inklusive uppförande av nya anläggningar 

och anpassning av befintliga byggnader för bearbetning, mellanlagring och övrig 

hantering. 

• Lagring, sortering och behandling av konventionellt icke-farligt och farligt avfall, 

samt anpassning av befintliga och uppförande av nya byggnader för detta ändamål. 

• Återvinning av konventionellt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som endast 

kan medföra en ringa föroreningsrisk. 

• Fortsatt tillstånd till hamnverksamhet.  

• Upphävande av tillstånd till kylvattenbortledning samt tillstånd till utrivning av till 

här hörande anläggning. 

 

Nedmontering och rivning kan inledas när alla tillstånd är på plats, vilket med 

nuvarande tidplan är beräknat till år 2020. Radiologisk nedmontering och rivning pågår 

till dess att allt radioaktivt material har avlägsnats från platsen för reaktorerna och det 

området (Kraftverksområdet) har friklassats. Mellanlagring samt borttransport av 

lågaktivt avfall och rivning av byggnader för mellanlagring i hamnområdet kommer att 

pågå även efter att nedmontering och rivning inom kraftverksområdet är avslutad. När 

verksamheten i hamnen kan avslutas är beroende av när slutförvaren för radioaktivt 

avfall är färdigställda och det sista avfallet kan transporteras bort. BKAB:s ansvar för 

anläggningarna enligt kärntekniklagen kvarstår till dess att hela verksamhetsområdet har 

friklassats. 

Under tiden för miljöbedömningen har samråd enligt 6:e kap. miljöbalken genomförts 

och en samrådsredogörelse bifogas MKB:n. 
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Barsebäcksverket är beläget på Barsebäckshalvön i Kävlinge kommun, ca 20 km norr 

om Malmö. Inom verksamhetsområdet finns, förutom reaktorerna B1 och B2 med 

ångturbiner och elgeneratorer, flera anläggningar och byggnader som är nödvändiga för 

verksamheten, till exempel kylvattenintag, byggnader och anläggningar för hantering 

och lagring av radioaktivt avfall, avloppsreningsverk, verkstäder och miljöstation. I 

hamnområdet finns befintliga mellanlager från drifttiden samt ett nyligen uppfört 

mellanlager (för långlivat och kortlivat medelaktivt avfall).  Väg E6/E20 sträcker sig i 

nordväst-sydostlig riktning genom Kävlinge kommun. Barsebäcksverket förbinds med 

motorvägen genom mindre, lokala vägar utåt kusten. 

På Barsebäckshalvön är befolkningen gles. Närmaste bostadshus finns ca 500 meter 

norr om Barsebäcksverket medan närmaste samhälle, Barsebäckshamn med ca 400 

invånare, är beläget ca 1,5 km norr om verksamhetsområdet. 

Området vid Barsebäckshalvön är av riksintresse för naturvård och kulturvård, och 

kuststräckan och farleden utanför hamnområdet vid Barsebäck är av riksintresse för 

yrkesfiske och för sjöfarten. Hela kuststräckan som innefattar Barsebäckshalvön är av 

riksintresse för högexploaterad kust. Barsebäcksverket är beläget inom ett område som 

är detaljplanelagt för industrianläggningar. 

Naturen i området runt kärnkraftverket är flack och nästan överallt påverkad av nutida 

jordbruk. Det är en relativt naturfattig kommun, då mindre än 10 % av kommunens yta 

uppskattas vara tillgänglig för rekreation och friluftsliv. Den naturmark som finns har 

dock höga rekreationsvärden och en hög biologisk mångfald. Kävlinge kommuns 

kustzon, utmed vilken Barsebäcksverket ligger, har flera av kommunens högsta 

naturvärden och där finns även flera skyddade naturområden. Längs kusten söder om 

Barsebäcksverket ligger Natura 2000-området Salvikens strandängar/Löddeåns 

mynning som är skyddat för sitt rika fågelliv. Kustvattnet utanför kärnkraftverket ingår i 

vattenförekomsten Lommabukten. Lommabukten uppnår Ej god kemisk status och 

Måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndigheternas kvalitetsklassning.  

På Barsebäckshalvön som är en kulturhistoriskt rik bygd finns ett stort antal 

fornlämningar. Inom Barsebäcksverkets område är alla fornlämningar borttagna sedan 

uppförandet av verket. 

Inför den storskaliga nedmonteringen och rivningen kommer ett antal förberedande 

arbeten och specialprojekt att genomföras, detta för att möjliggöra en effektiv 

avfallshantering. De förberedande åtgärderna inkluderar att ta bort två sedimentdammar 

på området för att skapa ytor för konventionell (icke-radioaktiv) avfallshantering, att 

skapa hanteringslinjer för kortlivat lågaktivt avfall (avfallshanteringsstationer samt ett 

nytt mellanlager), samt att skapa hanteringslinjer för friklassning av material. 

Själva nedmonteringen och rivningen inom Kraftverksområdet är uppdelad i ett antal 

delmoment, och varje delmoment anmäls till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) innan 

det påbörjas. Innan byggnader rivs kommer system och komponenter inne i byggnader 

att rivas. Dekontaminering (rening från radioaktivitet) görs av rum eller byggnader efter 
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att systemrivningen är klar och inkluderar reaktorbyggnaderna, turbinbyggnaderna, 

avfallsbyggnaden, AB- och C-lagret, servicebyggnaden och ev. ytterligare byggnader. 

Kartläggning av radiologisk aktivitet har genomförts tidigare och kommer att fortgå 

under nedmontering och rivning. 

Radiologisk kartläggning genomförs för att fastställa anläggningens radiologiska status, 

såsom kvantitet och typ av radionuklider och deras spridning. Kartläggningen utgör 

underlag för avvecklingsprocessen och beslut vad gäller exempelvis olika 

nedmonteringstekniker, dosuppskattningar och indelning av avfallet i olika 

riskkategorier. Material som har bedömts enligt riskkategoriseringen ha liten risk för 

förorening, alternativt material som har risk för förorening men som har 

dekontaminerats, måste genomgå friklassning. Friklassningen innebär att aktiviteten i 

materialet mäts, och om den ligger under gränsvärden satta av SSM kan materialet 

användas fritt. 

Materialet som dekontamineras utgörs främst av betong eftersom byggnadsstrukturerna 

till stora delar består av det materialet, och byggnadsstålet redan har rivits ut under 

systemrivningen.  

Parallellt med att byggnadsstrukturerna dekontamineras sker saneringsarbeten på 

området. BKAB:s huvudinriktning är att friklassning av byggnadsstrukturer sker först, 

att byggnadsstrukturerna därefter rivs och att friklassning av området sker sist. 

Verksamheter i hamnen gällande mellanlagring av radioaktivt avfall kommer att pågå 

även efter att Kraftverksområdet har friklassats. När allt avfall är borttransporterat från 

mellanlagren kommer dessa att nedmonteras och rivas på samma sätt som byggnaderna 

inom Kraftverksområdet och därefter kommer Hamnområdet att friklassas. 

Det radioaktiva avfall som uppstår under nedmontering och rivning är i princip av 

samma typ som uppstår under drift, men uppkommer i större volymer. Det utgörs främst 

av metallskrot såsom rör, pumpar och fläktar, men även betong och sand, stora 

komponenter samt brännbart. Stora komponenter är exempelvis turbin, generator, 

förvärmare och kondensor. Brännbart är till exempel isolering, trasor och skyddskläder. 

Det kommer även att uppstå en mindre mängd vätskeformigt avfall, exempelvis 

jonbytarmassa, slam och dränagevatten.   

Konventionellt avfall utgör merparten av avfallet som uppstår under rivningen, och 

består främst av betong, följt av metallskrot. 

Sammantaget uppskattas avvecklingen av B1 och B2 ge upphov till cirka 419 000 ton 

avfall, varav cirka 5–10 % bedöms vara radioaktivt. I dessa siffror ingår samtliga 

byggnader inom verksamhetsområdet. Det radioaktiva avfallet behandlas och 

emballeras i behållare anpassade till avfallets beskaffenhet, behandlingsmetod och 

system för hantering. 

Vätskeformigt radioaktivt avfall kommer att hanteras i avfallsbyggnaden, medan fast 

radioaktivt avfall i så stor utsträckning som möjligt kommer att sorteras där det 
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uppkommer. Från rivningsplatserna går interna transporter till avsedda avfalls- och 

ompackningsstationer. Därifrån sker transport till uppställningsplats inomhus på 

instängslat och bevakat område, i väntan på nästa steg i hanteringen. Slutkonditionerade 

avfallskollin transporteras till ett mellanlager i hamnen. För kortlivat mycket lågaktivt 

avfall kommer ett nytt mellanlager behöva uppföras, i väntan på borttransport till 

markförvar vid Oskarshamns kärnkraftverk (om Oskarshamns kraftgrupp får tillstånd 

till detta), alternativt till slutförvaret för kortlivat lågaktivt avfall (SFR) när det är 

utbyggt.  

Konventionella rivningsmassor, främst betong, planeras att återanvändas som 

fyllnadsmaterial i marken i de håligheter som uppstår i samband med rivningen. Innan 

rivningsmassor används säkerställs att betongen är tillräckligt ren och sanering sker av 

epoxifärg, oljespill etc. Krossning av betong kommer att ske utomhus på hårdgjord men 

ej tät yta. Sannolikt kommer betongkrossen och det krossade materialet att placeras i en 

av de sanerade sedimentdammarna innan det används för återfyllning.  

Under nedmontering och rivning kommer ingen jungfrulig mark att tas i anspråk. 

Marken är planlagd för industriändamål, varför det ska säkerställas att de riktvärden 

som finns för industrimark gällande föroreningar i mark ska innehållas efter avslutad 

nedmontering och rivning. Marksanering kommer troligen att krävas och därmed blir 

markföroreningssituationen förbättrad gentemot nuläget.  

En undersökning av samtliga rödlistade arter runt inventeringsområdet utfördes april 

2018. Det är främst fåglar som setts i omgivningen då det nära verket finns flera 

fågelrika områden mest i form av våtmarker. Projektet komma att påverka enstaka 

individer av ett antal arter, främst genom minskad födoresurs för fåglar och förlust av 

potentiella lekvatten för groddjur. Projektet bedöms dock inte medföra en risk att 

påverka gynnsam bevarandestatus nationellt eller lokalt för någon art, med eventuellt 

undantag för fågelarten svart rödstjärt vilket dock inte är klarlagt. Orsaken till att bara 

en art har pekats ut är att få och små ytor av livsmiljöer för skyddade arter påverkas av 

projektet och att inga av de berörda hotade arterna är beroende av dessa miljöer. I 

närområdet finns dessutom flera olika våtmarker och typer av urbana miljöer i 

jordbrukslandskapet som kan fungera som alternativa miljöer för de arter som nyttjar 

området. För att begränsa påverkan på groddjur bör dammarna inte tas bort under 

lekperiod (april-maj) utan i första hand vintertid då den biologiska aktiviteten är som 

lägst och ynglen i vattnet har låtits växa upp. 

Transporterna från nedmontering och rivning utgör endast ett marginellt bidrag till övrig 

trafik på det allmänna vägnätet. Bullernivåerna från de mest bullrande momenten av den 

planerade verksamheten kommer att underskrida riktvärdena för byggbuller, och inga 

negativa hälsokonsekvenser förväntas således av detta. 

De radiologiska utsläppen till omgivningen från B1 och B2 kommer att minska under 

nedmontering och rivning för att så småningom upphöra helt. Detsamma gäller de icke-

radiologiska utsläppen till vatten från B1/B2. Om sprängning ska genomföras kan det ge 

kväveutsläpp till dagvatten och lämpliga dagvattenhanteringsåtgärder behöver därför 
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studeras vidare för att säkerställa att den planerade verksamheten inte påverkar 

möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i Lommabukten. Med 

föreslagna åtgärder bedöms dock den totala föroreningssituationen för recipienten bli 

bättre jämfört med befintlig situation. 

Även de icke-radiologiska utsläppen till luft från B1 och B2 kommer att minska under 

nedmontering och rivning. Utsläppen från arbetsmaskiner och transporter kommer att 

öka under rivningsarbetena men bedöms inte leda till att någon miljökvalitetsnorm 

riskerar att överskridas.  

Nedmontering och rivning kommer att genomföras med säkerhet och strålskydd i fokus. 

Inga händelser som har identifierats leder till att de krav på radiologiska 

omgivningskonsekvenser som ställs av myndigheternas föreskrifter överskrids. Under 

förutsättning att föreslagna säkerhetsåtgärder vidtas bedöms inte heller några 

oacceptabla icke-radiologiska risker uppstå för miljön eller tredje man. Riskreducering, 

både gällande radiologiska och icke-radiologiska risker, kommer att vara styrande under 

både planering och genomförande. 

 

De riksintressen som finns i området bedöms inte påverkas av den planerade 

verksamheten, och inte heller det närmaste Natura 2000-området Salviken/Löddeåns 

mynning.  
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1. INLEDNING 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en bilaga till ansökan enligt miljöbalken 

om tillstånd till slutlig nedmontering och rivning av Barsebäcksverket. MKB:n 

innefattar också en teknisk beskrivning av den planerade verksamheten (se kapitel 7).  

Barsebäcksverket är beläget på Barsebäckshalvön i Kävlinge kommun, ca 20 km norr 

om Malmö. Det ägs och förvaltas av Barsebäck Kraft AB (BKAB), som även är 

tillståndshavare för den kärntekniska verksamheten enligt kärntekniklagen.  BKAB är 

ett helägt dotterbolag till Sydkraft Nuclear Power (SNP) och ingår i Uniperkoncernen, 

SNP är ägare till fastigheten Barsebäck 19:2 som förutom Barsebäcksverket även 

inkluderar kringliggande mark.  

Barsebäcksverket producerade el med kärnkraft under åren 1975 - 2005. Reaktorn i 

block 1 (B1) har varit permanent avställd sedan 30 november 1999 och reaktorn i block 

2 (B2) sedan 31 maj 2005. Det sista bränslet avlägsnades år 2006, och BKAB fick 

samma år tillstånd av miljödomstolen i Växjö att inleda avställnings- och servicedrift, 

vilket är det första steget i avvecklingen av en kärnteknisk verksamhet. Detta tillstånd 

förlängdes år 2012.  

BKAB planerar nu för nästa steg i avvecklingsprocessen, där anläggningen tas ur 

servicedrift för att därefter nedmonteras och rivas, varpå området kan friklassas och den 

kärntekniska verksamheten kan avslutas. 

För att kunna genomföra slutlig avveckling av Barsebäcksverket krävs tillstånd från 

mark- och miljödomstolen, vilket föreliggande ansökan och denna MKB avser. 
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2. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Ansökan gäller en samlad prövning av all tillståndspliktig verksamhet som kan komma 

att ske under nedmontering och rivning. Det innefattar följande åtgärder och 

anläggningar: 

• Nedmontering och rivning av reaktorerna B1 och B2 samt kärnteknisk utrustning 

tillhörande reaktorerna. 

 

• Radiologisk sanering samt nedmontering och rivning av övriga byggnader och 

anläggningar samt radiologisk sanering av mark. Dessa åtgärder är inte 

tillståndspliktiga enligt miljöbalken men ingår i ansökan för att underlätta en 

ändamålsenlig tillståndsreglering.  

 

• Utökad hantering av radioaktivt avfall, inklusive uppförande av nya anläggningar 

och anpassning av befintliga byggnader för bearbetning, mellanlagring och övrig 

hantering. 

 

• Lagring, sortering och behandling av konventionellt icke-farligt och farligt avfall, 

samt anpassning av befintliga och uppförande av nya byggnader för detta ändamål. 

 

• Återvinning av konventionellt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som endast 

kan medföra en ringa föroreningsrisk. 

 

• Fortsatt tillstånd till befintlig hamnverksamhet. BKAB:s avsikt är att det nya 

tillståndet ska kunna ersätta det befintliga tillståndet fullt ut varför denna 

verksamhet inkluderas i ansökan.  

 

• Upphävande av tillstånd till kylvattenbortledning. 

 

Slutpunkten för den tillståndspliktiga verksamheten är då all kärnteknisk verksamhet 

upphört, allt radioaktivt avfall har fraktats bort och området har friklassats utifrån 

kärntekniklagens bestämmelser. Utöver det har byggnader inom verksamhetsområdet 

rivits och det konventionella rivningsavfallet har använts inom verksamhetsområdet för 

markutfyllnad eller fraktats bort. Marken klassas enligt naturvårdsverkets riktlinjer för 

”mindre känslig markanvändning” (MKM), det vill säga industrimark.  

För att nedmontering och rivning ska kunna genomföras krävs förutom tillstånd enligt 

miljöbalken även att Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt en omarbetad 

säkerhetsredovisning (SAR) enligt kärntekniklagen. Dessutom krävs en redovisning till 

EU-kommissionen enligt artikel 37 i Euratomfördraget. Den konventionella rivningen 

av byggnader kräver även rivningslov i enlighet med plan- och bygglagen. 
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Enligt 16 kap 7 § miljöbalken ska man vid prövningen av verksamheter även ta hänsyn 

till relevanta följdverksamheter, alltså verksamheter som är behövliga för att den sökta 

verksamheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Följdverksamheter som har 

ett direkt samband till den tillståndsprövade verksamheten ska miljöbedömas och deras 

miljöpåverkan ska redogöras för i MKB:n. Avgränsningen av vilka verksamheter som 

utgör relevant följdverksamhet har i detta fall bedömts omfatta transporter till och från 

anläggningen, både transporter av radioaktivt avfall och övriga transporter. 

2.1. Verksamheter och anläggningar som inte ingår 
Öster om Verksamhetsområdet (se kap. 2.3) finns anläggningar som tidigare har haft ett 

samband med verksamheten vid Barsebäcksverket, men som idag används för andra 

ändamål och av andra verksamhetsutövare. Anläggningarna innefattar gasturbiner för 

kraftproduktion, ett yttre ställverk samt avslutat massupplag från byggtiden. Dessa 

verksamheter omfattas inte av tillståndsansökan.  

Ansökan och MKB:n innefattar inte heller den fortsatta hanteringen av det radioaktiva 

och konventionella avfallet efter det att avfallet har lämnat Barsebäcks 

verksamhetsområde. I MKB:n ges ändå en översiktlig beskrivning av hela 

hanteringskedjan för radioaktivt rivningsavfall (avsnitt 3.2). 

2.2. Miljöaspekter 
I kapitel 6 i miljöbalken anges att vid planering och beslut om verksamheter och 

åtgärder ska en identifiering, beskrivning och bedömning göras av de miljöeffekter som 

verksamheten kan antas medföra. Med effekt menas den förändring som uppkommer i 

omgivningen på grund av en verksamhet eller åtgärd. Vid bedömning av miljöeffekterna 

ingår att göra ett ställningstagande i fråga om de miljökonsekvenser som kan förväntas. 

I MKB-sammanhang används även ordet påverkan, som avser den fysiska åtgärden i 

sig. Bedömningen av en miljökonsekvens baseras på storlek och varaktighet av 

påverkan, samt på förekomsten av skyddsvärda intressen i det område som berörs. Både 

direkt och indirekt påverkan ingår i bedömningen. 

De aspekter som beskrivs i MKB:n baseras på en bedömning av vilka miljöeffekter som 

kan uppstå. Vidare har de frågeställningar som framkommit i avgränsningssamrådet, 

som utgör en del i MKB-processen, styrt innehållet i MKB:n. MKB:n omfattar 

beskrivning av påverkan, effekter och konsekvenser under normala förhållanden 

(kapitel 7) och vid möjliga störningar och olyckor (kapitel 8).  

Följande aspekter har bedömts vara relevanta att beskriva:  

• Ianspråktagande av mark och föroreningar i mark och byggnader 

• Naturmiljö 

• Buller 

• Radiologiska utsläpp och resulterande dos 

• Icke-radiologiska utsläpp till luft 

• Icke-radiologiska utsläpp till vatten 

• Kemikalie-, resurs- och energiförbrukning 
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Då uppkomsten och hanteringen av avfall, både radioaktivt och konventionellt, ingår i 

den sökta verksamheten så beskrivs detta i kapitlet om den sökta verksamheten, kapitel 

6. Påverkan och konsekvenser som uppstår till följd av avfallshanteringen beskrivs 

under respektive aspekt i kapitel 7. 

2.3. Geografisk avgränsning 
Ansökan omfattar geografiskt det område som benämns verksamhetsområdet. 

Verksamhetsområdet delas in i två delområden (se Figur 1): 

- Kraftverksområdet, vilket innefattar området för kraftverksbyggnaderna och 

områdena norr om dessa, och 

 

- Hamnområdet, vilket innefattar hamnen inklusive befintliga och planerade 

byggnader för mellanlagring av radioaktivt avfall 

 

Figur 1. Ritning över verksamhetsområdets olika delområden. 

Utöver detta finns ett påverkansområde, vilket definieras som det område där störningar 

av olika slag, såsom buller och utsläpp till luft och vatten, kan påverka omgivningen. 

Påverkansområdet är olika stort för olika typer av påverkan. Viss påverkan, som buller 

från verksamheten, uppstår i omgivningen kring verksamhetsområdet. Annan typ av 

påverkan, exempelvis buller från transporter, uppstår på längre avstånd från 

verksamheten. 
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2.4. Avgränsning i tid 
BKAB:s avsikt är att tillståndet till nedmontering och rivning ska ersätta befintligt 

tillstånd till servicedrift fullt ut den dag det tas i anspråk. Detta sker som tidigast i 

samband med att SSM godkänner säkerhetsredovisningen för nedmontering och 

rivning. BKAB kommer att underrätta tillsynsmyndigheterna (Länsstyrelsen och SSM) 

när tillståndet tas i anspråk. 

Nedmontering och rivning kan påbörjas så snart alla tillstånd är på plats, vilket enligt 

nuvarande planering beräknas till år 2020. Nedmontering och rivning av 

Barsebäcksverket kommer att genomföras i två skeden. Först genomförs nedmontering 

och rivning av kraftverksområdet, där den radiologiska nedmonteringen förväntas 

genomföras under ca 7–10 år. Därefter inleds den konventionella rivningen vilken pågår 

under ca 3–5 år. 

Den tillståndspliktiga nedmonteringen och rivningen av reaktorerna är avslutad då allt 

radioaktivt material har avlägsnats från platsen för reaktorerna och Kraftverksområdet 

har friklassats. Efter det har all kärnteknisk verksamhet inom Kraftverksområdet 

upphört. Mellanlagring och borttransport av radioaktivt avfall samt nedmontering och 

rivning av byggnader inom Hamnområdet kommer att fortsätta även efter det att 

nedmontering och rivning inom Kraftverksområdet är avslutad. 

När verksamheten i Hamnområdet kan avslutas är beroende av när slutförvaren för 

radioaktivt avfall är färdigställda och det sista avfallet kan transporteras bort. 

Nedmontering och rivning av Hamnområdet kan påbörjas efter att slutförvaren tagits i 

drift. Då töms mellanlagren varefter byggnaderna friklassas och rivs. Borttransport av 

radioaktivt avfall förväntas ta ca 3–6 år. Friklassning och rivning bedöms kunna 

slutföras på ca 2 år. Detta innebär att verksamheten i Hamnområdet kan avslutas ca 5–8 

år efter att slutförvaren tagits i drift.   

BKAB:s ansvar för anläggningarna enligt kärntekniklagen kvarstår till dess att hela 

verksamhetsområdet har friklassats.  
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1. Översiktlig beskrivning av Barsebäcksverket 
Barsebäcksverket består av två kokvattenreaktorer, Barsebäck 1 och 2 (B1 och B2). För 

en schematisk bild över hur en kokvattenreaktor fungerar, se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Schematisk bild över hur produktionen av el med en kokvattenreaktor fungerar. 

Reaktorerna i Barsebäck är inrymda i varsin reaktorbyggnad och sammanfogade via 

elbyggnader, kontrollrum och personalbyggnader. Varje reaktorbyggnad består av tre 

huvuddelar: 

• Reaktorinneslutningen 

• Förvarings- och hanteringsbassängerna 

• Resterande del av byggnaden 

Reaktorbyggnaden utanför inneslutningen och bassängerna är uppdelad i 11 våningar. 

På mindre delar av vissa våningar finns dessutom mellanplan. Den översta våningen 

inrymmer reaktorhallen. Övriga plan innehåller processutrustning för drift av 

anläggningen. 

 

Respektive reaktor omfattar bland annat reaktortank, huvudcirkulationskretsar och 

rörsystem. Varje reaktor är ansluten till ett turbinaggregat som är placerat i varsin 

turbinbyggnad. Till varje turbin finns en elgenerator. Båda Barsebäcks reaktorer är 
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sedan flera år tillbaka tagna ur drift och kärnbränslet har avlägsnats från anläggningen, 

och anläggningen är numera i så kallad servicedrift.  

 

Det finns ett antal system och anläggningar som är gemensamma för de båda 

reaktorerna, bland annat processvattenbehandling, med vatten från det kommunala 

vattensystemet, och ett uppvärmningssystem med naturgaseldade pannor. Vidare finns 

också ett kemikalieförråd, en avfallsbyggnad och ett system för ventilation på området. I 

avfallsbyggnaden behandlas olika sorters radioaktiva avloppsvatten och förbrukade 

radioaktiva filtermassor. Anläggningen avskiljer den fasta fasen i avloppsvattnet, renar 

vattnet och det renade avloppsvattnet släpps sedan till havet. Det finns också flera 

verkstäder för service och underhåll av anläggningen.  

 

Inom verksamhetsområdet finns även flera anläggningar och verksamheter som är 

nödvändiga för driften, däribland två servicebyggnader, två rensverk samt kontor. I AB- 

och C-lagret lagras plåtfat med låg- och medelaktivt avfall, betongtankar med 

filteravfall och ett mindre antal containrar. Sedan år 2016 finns också en lagerbyggnad, 

mellanlager 1, för mellanlagring av radioaktivt avfall från Barsebäcksverket. Denna 

lagerbyggnad används i dagsläget för mellanlagring av segmenterade interndelar från 

reaktorerna.  

 

I anslutning till kärnkraftverket finns en hamn som i första hand är avsedd för 

borttransport av radioaktivt avfall. Emellanåt hanteras även annan föranmäld trafik, till 

exempel kustbevakningen. Hamnen betjänar fartyg på 500 bruttoregisterton och större. 

Muddring av hamn och inseglingsränna sker efter behov. Muddring är i dagsläget 

tillåten till ett djup om 6 meter i inseglingsränna och till 7,5 meter i delar av hamnen. 

 

För kylning av processen i reaktorn under verkets drifttid användes kylsystem, via 

mellankylkrets, med havsvatten, vilket togs in från ett kylvattenintag i kanalen till 

Salviken, precis öster om kraftverksbyggnaderna. Kylvattenutloppet ligger beläget 

precis väster om kraftverksbyggnaderna och mynnar ut i Öresund. Då verket i dagsläget 

är i servicedrift finns inget behov av kylvatten. För utspädningsändamål vid 

vattenutsläpp från avfallsbyggnaden används en kylvattenpump vilken ger ett 

omblandningsflöde om ca 4 m3/s. Utsläpp sker periodvis till kylvattenutloppet. En 

översiktlig bild över verksamhetsområdet ges i en planskiss i Figur 1 samt i Figur 3. 
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Figur 3. Översiktlig bild över verksamhetsområdet. Röd linje visar nuvarande industristaket. 

Idag har många byggnader en förändrad funktion då merparten av driftsystemen är 

avställda. De system som är i drift under servicedriften betjänar exempelvis 

reaktorhallsbassänger, ventilation, dränagesystem, aktivitetsmätning, elkraft och 

övervakning.  

3.2. Radioaktivt avfall och dess hantering 
Det radioaktiva avfallet kategoriseras både utifrån de ingående radionuklidernas 

halveringstid och utifrån avfallets aktivitetsinnehåll. Se tabell nedan för klassificering: 

 Avfallet kan vara antingen kortlivat mycket lågaktivt (very low level waste, VLLW, 

med ytdosrat på <0,5 mSv/h), kortlivat låg- och medelaktivt (low level 

waste/intermediate level waste, LLW/ILW, med ytdosrat på ≥ 0,5 -<2 mSv/h respektive 

>2 mSv/h) eller långlivat låg- och medelaktivt. Material som aktivitetsmässigt kan 

klassas som rent (friklassas) får användas utan strålsäkerhetsrelaterade restriktioner och 

hanteras som konventionellt avfall.  

Kortlivat mycket lågaktivt avfall deponeras idag i markförvar lokalt i anslutning till 

respektive kärnkraftverk i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark samt i Studsvik. Vid 

Barsebäck som saknar markförvar skickas det istället till den externa mottagaren 

Cyclife för förbränning eller smältning. Det mycket lågaktiva avfallet kan också 

behandlas externt för exempelvis friklassning och volymreducering.  Kortlivat mycket 

lågaktivt avfall utgörs huvudsakligen av förbrukade filter, utbytta komponenter, 

metallskrot och sopor som exempelvis använda skyddskläder, plast och papper samt 

kablage etc. Detta avfall innehåller en mindre mängd radionuklider med halveringstider 

under 31 år och endast en begränsad mängd radionuklider med längre halveringstider. 

Avfallet kan hanteras utan särskild strålskärmning. 

Kortlivat låg- och medelaktivt avfall från driften utgörs bland annat av förbrukade 

jonbytarmassor och filter, använda skyddskläder och annat förorenat 

förbrukningsmaterial, samt reaktorkomponenter som varit placerade på ett avstånd mer 
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än ca 1 m från reaktorhärden. Det kortlivade låg- och medelaktiva avfallet utgör 

huvuddelen av den radioaktiva avfallsvolymen från kärnkraftverken, cirka 85 procent. 

Rivningsavfallet kan utgöras av till exempel reaktorkomponenter, metallskrot, betong 

och andra byggnadsmaterial. Det kortlivade låg- och medelaktiva driftavfallet 

slutförvaras i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. SFR planeras 

byggas ut för att inrymma även rivningsavfallet. Kortlivat avfall innehåller en 

signifikant mängd radionuklider med halveringstider under 31 år och endast en 

begränsad mängd radionuklider med längre halveringstider. Lågaktivt avfall kan 

hanteras utan särskild strålskärmning medan medelaktivt avfall kräver skärmning. 

Långlivat låg- och medelaktivt avfall utgörs huvudsakligen av härdkomponenter, det vill 

säga reaktorkomponenter som suttit nära härden och därmed utsatts för kraftig 

neutronstrålning. Det långlivade låg- och medelaktiva avfallet mellanlagras i dag 

antingen i Clab:s (centrala mellanlagret för använt kärnbränsle) bassänger, i 

kärnkraftverkens egna förvaringsbassänger eller torrt i mellanlager på kärnkraftverken. 

Slutförvaring av långlivat låg- och medelaktivt avfall planeras ske i ett särskilt 

slutförvar för långlivat avfall (SFL), som beräknas vara i drift 2045. 

Det använda kärnbränslet mellanlagras i Clab. För slutligt omhändertagande av det 

använda kärnbränslet planeras en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle i 

anslutning till Clab, samt ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

Reaktorinnehavarna har tillsammans bildat Svensk Kärnbränslehantering, SKB, som har 

uppdraget att ta hand om kärnavfall och använt kärnbränsle från de svenska 

kärntekniska anläggningarna. SKB innehar och driver Clab och SFR. SKB ansvarar 

även för planering och utbyggnad av SFR, samt för att uppföra och driftsätta SFL, 

inkapslingsanläggningen och slutförvaret för använt kärnbränsle. Vid omhändertagande 

av radioaktivt avfall ansvarar SKB för transport, deponering och slutförvaring av 

avfallet. Det radioaktiva avfallet transporteras med m/s Sigrid, ett specialbyggt fartyg. 

Avfallsproducenterna har ansvaret för att dokumentation och innehåll stämmer och 

följer kravbilden tills slutförvaret slutligen har förslutits. 
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4. SAMRÅD 

Samråd genomfördes under perioden 8 januari – 28 februari 2018. Under denna period 

genomfördes ett samrådsmöte med bland annat Länsstyrelsen Skåne (Lst), 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Kävlinge kommun. Även ett öppet samrådsmöte 

hölls för närboende som hade bjudits in via brevutskick. Alla berörda myndigheter har 

givits möjlighet att delta i skriftligt samråd genom utskick av samrådsunderlaget.  

De samråd som har hållits är av typen avgränsningssamråd (enligt 6 kap 29 § 

miljöbalken, som gäller fr o m 1 januari 2018). Något undersökningssamråd (anm. för 

att utröna om projektet utgör betydande miljöpåverkan) har inte ansetts nödvändigt att 

hålla eftersom avveckling av kärnreaktorer alltid anses innebära en betydande 

miljöpåverkan.  

Se Bilaga 1 samrådsredogörelse för mer detaljerad information om samrådets 

genomförande.  

I Tabell 1 följer en sammanställning av de synpunkter som framkommit under samrådet 

på MKB:ns innehåll och utformning, samt hur dessa har beaktats i MKB:n. 

  



 

 

 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Nedmontering och rivning av Barsebäcks kärnkraftverk 

 2018-09-21 s 20 (100) 

 Tabell 1. Samrådssynpunkter. 

Fråga/synpunkt  BKAB Kommentar Avsnitt i 
MKB 

Transporter   

MKB:n bör redovisa hur mycket 

transporter som förväntas, under hur 

lång tid och hur allmänheten kommer 

att informeras. (Kävlinge kommun) 

 

Trafikalstring, tider, 

transportslag samt påverkan 

från transporter beskrivs i 

MKB:n.  

6.5, 6.6 

Det bör redovisas under hur lång 

tidsperiod transporter med lastbil av 

konventionellt avfall från Barsebäck 

ska ske, och i hur stor omfattning. 

Även eventuella risker kopplade till 

sjötransporter bör beskrivas. 

(Kävlinge kommun) 

 

Se ovan. Risker kopplat till 

sjötransporter beskrivs. 

8.2 

 I MKB:n bör redovisas: 

- en beräkning av antal 

transporter på väg 1136 jämfört 

med dagsläget, särskilt tunga 

transporter.  

- Vilka tider på dygnet som 

transporter och aktiviteter 

kommer att ske. 

- Vilka krav som kommer att 

ställas på transportörer och 

anpassning av fordon. (Lst) 

 

Se ovan. Krav på transportörer 

ställs i ett miljöprogram som 

tas fram i ett senare skede. 

 

BKAB bör redovisa hur de arbetar 

för att vägtransporter till och från 

verksamheten kan ske med hänsyn 

till miljön både avseende störningar 

på närboende, men framförallt val av 

fordon, körsätt och ruttval. Antal 

vägtransporter per dag bör beskrivas, 

samt under vilka tider/dagar dessa 

kommer att genomföras. 

(Trafikverket) 

 

Se ovan.   
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Buller och vibrationer   

Görs referensmätningar av buller 

innan verksamheten påbörjas? (fråga 

- öppet samrådsmöte) 

 

Ja, bullermätningar kommer att 

utföras både innan och under 

verksamhetens gång.  

 

Vilka bullernivåer blir aktuella för de 

närboende i samband med rivningen, 

betongskrossverksamheten 

och transporterna? Vilka 

skyddsåtgärder är aktuella? 

(Kävlinge kommun) 

 

Påverkan från buller samt 

behov av skyddsåtgärder 

beskrivs.  

7.3 

Vilka tider på dygnet berörs av 

rivningen, 

betongskrossverksamheten och 

transporterna? (Kävlinge kommun) 

 

Tider för bullrande arbeten 

beskrivs. 

7.3 

Luft och damning   

Hur kommer transporterna påverka 

luftkvaliteten inom området och 

längs med väg 1136? (Kävlinge 

kommun) 

 

Påverkan på luftkvaliteten från 

transporterna beskrivs 

övergripande.  

7.5 

Hur kommer 

betongkrossverksamheten samt 

metallsegmenteringen påverka 

luftkvaliteten inom området? Vilka 

skyddsåtgärder är aktuella? 

(Kävlinge kommun) 

Utsläpp från arbetsmaskiner 

och damning beskrivs. 

Damning berör 

betongkrossverksamheten. 

Metallsegmentering bedöms 

inte påverka luftkvaliteten 

inom området. 
 

7.5 

Rutiner för städning av ytor för att 

undvika damning – detta bör 

beskrivas i MKB:n. (Lst) 

Städrutiner avhandlas vid 

upphandling av entreprenörer. 

Förslag på skyddsåtgärder för 

att undvika damning beskrivs i 

MKB:n. 

 

7.5 

 

Kulturmiljö 

  

Det är låg sannolikhet för 

fornlämningar i vattenmiljön pga. 

muddring, men om fornlämningar 

finns ska dessa beaktas. (Lst) 

Någon tillståndspliktig 

vattenverksamhet ingår inte 

längre i ansökan. 
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Vatten   

Det bör beskrivas hur dagvatten tas 

om hand, samt kontroller och 

åtgärder om föroreningar upptäcks. 

(Lst) 

 

Dagvattenhantering och förslag 

på åtgärder beskrivs. Kontroller 

av föroreningar i dagvatten 

följs upp i kontrollprogram. 

Dagvattenhantering kommer att 

utredas ytterligare framöver. 

 

7.1, 7.6 

Hur kommer 

betongkrossverksamheten samt 

metallsegmenteringen påverka 

grundvattnet och havskvaliteten? 

Vilka skyddsåtgärder är aktuella? 

(Kävlinge kommun) 

 

Påverkan på vatten från 

betonghanteringen beskrivs. 

Kapning av 

metallkonstruktioner sker i 

torrhet på kontrollerat område. 

Friklassade konstruktioner kan 

kapas utomhus, men bedöms 

inte påverka vattenkvaliteten.   

 

7.6 

Vilken effekt på miljön 

(grundvattnet) kan utfyllnaden ha? 

(Kävlinge kommun) 

 

Föroreningssituationen i mark 

och byggnadsmaterial beskrivs, 

samt saneringsåtgärder och 

förväntad spridningsrisk. En 

riskbedömning kommer att 

genomföras innan återvinning 

av massor för 

anläggningsändamål.  

 

7.1 

Betong i stora mängder kan påverka 

pH-värdet och också innehålla 

sexvärt krom. Laktester kan behöva 

utföras och specifika riktvärden kan 

också behöva tas fram. (Lst) 

 

En riskbedömning kommer att 

genomföras innan massorna 

återvinns för 

anläggningsändamål. 

 

Naturmiljö 
  

Natura 2000-områden och påverkan 

på dessa i samband med arbeten i 

vattenområde, till exempel vid 

igenfyllnad av kylvattenkanalen, 

behöver beskrivas. (Lst) 

 

Påverkan på Natura 2000 från 

arbeten i vattenområde 

beskrivs. Igenfyllnad av 

kylvattenkanalen har utgått ur 

ansökan. 

10.1, 7.2 
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Markföroreningar och framtida 

markanvändning 

  

Det behöver förtydligas vilket 

slutmål som gäller för friklassning av 

marken ur strålskyddssynpunkt. 

Konsekvent terminologi bör 

användas. (SSM) 

 

Slutmålen beskrivs i MKB:n, 

radiologiskt gäller friklassning 

för fri användning. 

Kap. 2, 6.2.4, 

6.2.6 

Var bedömer man att konventionella 

markföroreningar kan finnas, vilken 

typ av föroreningar kan det röra sig 

om och varför bedömer man att den 

typen av föroreningar kan finnas? 

Hur avser man att avhjälpa 

föroreningar? (Kävlinge kommun) 

 

Förekomst av befintliga 

markföroreningar, samt hur 

dessa ska hanteras, beskrivs. 

7.1 

Genomförda och planerade 

kartläggningar av mark och övriga 

yttre delar av området samt 

åtgärdsplaner bör beskrivas och 

refereras till. T.ex. en redovisning av 

hur och med vilka motiv BKAB 

planerar att omhänderta 

sedimentdammarna med förorenade 

sediment. Ev. miljörisker som följd 

av detta bör beskrivas. (SSM) 

 

Resultat av genomförda 

markundersökningar, samt 

planerade framtida 

undersökningar beskrivs. 

Hanteringen av 

sedimentdammarna beskrivs. 

Miljöriskerna bedöms vara 

jämförbara med miljöriskerna 

kopplat till radiologisk 

avfallshantering. 

7.1, 7.6 

När det gäller muddermassor 

behöver volym, eventuella 

föroreningshalter och placering av 

massorna redovisas. (Lst) 

 

BKAB föreslår att detta 

hanteras genom en delegation 

till tillsynsmyndigheten att 

föreskriva närmare villkor. 

 

Vi önskar ett förtydligande kring hur 

och när en sanering av 

konventionella föroreningar planerar 

genomföras. (Kävlinge kommun) 

 

Hantering av förorenad mark 

beskrivs i MKB:n. 

7.1 

Det bör förtydligas vad som kommer 

att hända med hamnen efter att 

rivning och nedmontering avslutas 

och om det finns andra verksamheter 

som är beroende av hamnens 

funktion. (Kävlinge kommun) 

 

Beskrivs. Andra verksamheter 

som idag använder hamnen kan 

behöva använda andra hamnar 

när tillståndet upphört att gälla. 
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En redovisning av det framtida 

utnyttjandet av området bör ingå i 

MKB:n. (Privatperson) 

Slutmålet beskrivs i MKB:n 

men framtida verksamheter 

beskrivs inte då det ligger 

utanför ansökan. 

 

 

Hur stora mängder kommer att gå åt 

för att fylla upp området? (Kävlinge 

kommun) 

 

Behov av massor för 

återfyllnad beskrivs i MKB:n. 

7.1 

Planerad verksamhet   

Delning av metallkonstruktioner och 

krossning av betong – beskriv 

metoder, om det görs utomhus och 

miljöpåverkan. (Lst) 

 

Metoder beskrivs i avsnitt 7.2.3 

och 7.2.5. Krossning av betong 

sker utomhus. 

Metallsegmentering sker 

inomhus på kontrollerat 

område, och till viss del 

utomhus vad gäller friklassat 

material.  Miljökonsekvenser 

av betongkrossning beskrivs. 

Miljökonsekvenser av 

metallsegmenteringen ingår i 

bedömningen av radiologiska 

utsläpp till luft och vatten.  

 

6.2.3, 6.2.5, 

7.1, 7.4 

Det bör tydligt redovisas vilka 

lagerbyggnader som ska stå kvar 

efter det att nedmontering och 

rivning är avslutad, och det bör 

bedömas hur länge dessa behövs. 

(SSM) 

 

Beskrivs i MKB:n. 

Mellanlager 1 (för interndelar) 

och Mellanlager 2 (för kortlivat 

lågaktivt avfall) kommer att stå 

kvar efter nedmontering och 

rivning. De behövs i tre år efter 

att aktuellt slutförvar har 

öppnat för mottagning av 

avfall. 

 

6.2.6 

Det behöver redovisas vilka andra 

alternativa möjligheter till 

mellanlagring som har undersökts 

samt en motivering till det val som 

BKAB gör. (SSM) 

 

Alternativ för mellanlagring 

ges i alternativredovisningen. 

Motivering till valda alternativ 

framgår i ansökans 

toppdokument. 

 

 

9.2 
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Vi önskar en förtydligad text om 

mellanlagren, det befintliga och det 

tillkommande, och att de benämns 

tydligt och konsekvent i ansökan. 

(Kävlinge kommun) 

 

Mellanlagren beskrivs i 

MKB:n.  

6.2.6 

Syftet med åtgärderna (nybyggnation 

av mellanlager och markutfyllnad) 

måste förtydligas och huruvida de 

planerade åtgärderna följer den 

gällande detaljplanen och planens 

syfte måste anges. Bland annat bör 

det förtydligas: 

- Om det nya mellanlagret 

kommer att tillståndsprövas 

(separat från denna ansökan) 

- Vilka delar av området som 

planerar att höjas i syfte att 

förbereda området för 

framtida höjda havsnivåer. 

(Kävlinge kommun) 

 

Syftet med åtgärderna beskrivs. 

Det nya mellanlagret ingår i 

denna tillståndsprövning. 

Utöver det kommer bygglov att 

sökas. 

 

Området ligger som lägst ca tre 

meter över medelhavsnivån, 

vilket medför att 

översvämningsrisken är mycket 

låg fram till år 2100, även i ett 

scenario med framtida höjda 

havsnivåer. Höjning av 

området kan ändå bli aktuellt 

och beskrivs. 

6.2.5, kap. 2 

Avfall och avfallshantering 
  

En inventering av avfall samt hur 

sortering och omhändertagande av 

rivningsavfall ska ske bör redovisas. 

Vart tar rivningsavfallet vägen? 

(Kävlinge kommun) 

 

Avfallsplanering och 

inventering har genomförts. 

Detta beskrivs i kap. 6 

(planerad verksamhet). 

Kap 6. 

För det mycket lågaktiva kortlivade 

avfallet bör BKAB beskriva hur man 

hittills har hanterat detta och hur 

BKAB planerar att det tas omhand, 

med olika alternativa lösningar, 

under nedmontering och rivning. 

(SSM) 

 

Hantering av mycket lågaktivt 

avfall beskrivs. Alternativ 

beskrivs.  

6.3, 3.2 

Nedmontering av reaktortankarna 

bör tydligt beskrivas tillsammans 

med vilket slags avfall som skapas 

och var det är tänkt att mellanlagras. 

(SSM) 

 

Nedmontering av 

reaktortankarna, samt 

avfallshantering kopplat till 

detta beskrivs. 

6.2, 6.3 
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Avfallshanteringen bör ingå i ett 

särskilt kapitel i MKB:n. En 

noggrann dokumentation av gjorda 

undersökningar och analyser av 

avfallshanteringen bör redovisas. 

(Privatperson) 

 

Avfallshanteringen utgör del av 

sökt verksamhet och beskrivs. 

Olika alternativ för slutligt 

omhändertagande beskrivs.  

 

 

6.3, 6.4 

Vilka faktorer skulle kunna förhindra 

slutförvaring av mycket lågaktivt 

rivningsavfall från Barsebäck i 

OKG:s markförvar? Alternativet 

skulle kunna vara att förvara avfallet 

i SFR när det byggs ut. Ingår denna 

typ av avfall i tillståndsansökan för 

SFR:s utbyggnad? (MKG) 

 

Huvudalternativet är att mycket 

lågaktivt avfall kommer att 

slutförvaras i SFR när det har 

byggts ut, och i planeringen av 

SFR ingår detta avfall.  

 

Risker 
  

En genomgripande riskanalys av hela 

projektet bör genomföras, inkl. de 

säkerhetsaspekter som kan finnas. 

(Privatperson) 

 

En riskanalys är genomförd.  Kap. 8. 

Effekter på människa och miljö vid 

potentiella olyckor med 

avfallstransporter borde redovisas i 

MKB:n. (Privatperson) 

 

Beskrivs i MKB:n. 8.1, 8.2 

Rubriken nödlägesberedskap borde 

finnas med där bl.a. planerat 

samarbete med Räddningstjänsten 

vid brand och olyckor beskrivs. 

(Privatperson) 

 

Risker för olyckor beskrivs. 

Nödlägesberedskap beskrivs 

inte specifikt i MKB:n men 

ingår i riskbedömningen. 

 

 

Miljöriskanalysen skickas lämpligen 

med som bilaga till ansökan.  

(Lst och SSM) 

 

Miljöriskanalysen skickas med 

som en bilaga (Bilaga 2) 
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Energi och resurser   

MKB:n bör innehålla en redovisning 

av undersökta alternativa 

användnings-områden för den betong 

som rivs ut. (Privatperson) 

Återvinning på plats beskrivs, 

om detta inte är möjligt p g a 

föroreningsinnehåll körs 

massorna bort till godkänd 

mottagningsanläggning.  

 

 

Minimera utsläpp från 

arbetsmaskiner – klimatpåverkan 

behöver beskrivas. (Lst) 

 

 

 

Beskrivs övergripande i 

MKB:n. Vilka krav som 

kommer att ställas på 

transportörer och 

arbetsmaskiner hanteras i 

upphandlingsskedet.  

 

7.5 

Avgränsning i tid/Tidplan 
  

Hanteringen av hamntillståndet och 

när det ska upphöra bör beskrivas, 

samt kopplingen till mellanlagret. 

(Lst) 

 

Se Toppdokumentet  

En motivering bör ges kring den 

tidsaspekt som ska ges mellan tiden 

för tillstånd och när rivningen måste 

påbörjas. (Lst) 

Vi önskar en tydligare beskrivning 

av tidplanen. (Kävlinge kommun) 

 

Se Toppdokumentet  

Övrigt   

Av MKB-redovisningen bör det 

framgå hur man har beaktat nya 6 

kap 35 § och även 2 § i miljöbalken 

samt 19 § i miljöbedömnings-

förordningen. (SSM) 

Miljöbedömningsprocessen och 

MKB:n har genomförts utifrån 

de nya bestämmelserna i 

miljöbalken och i tillhörande 

förordning. 

 

Var närboende finns ska tydligt 

redovisas. (Lst) 

 

Finns i MKB:n. 5.1 

Bifoga Åtgärdsmål och uppföljning, 

samt kontrollprogram gällande 

risker. (Lst) 

 

Kontrollprogram tas fram i ett 

senare skede, se kap. 12. 

Kap. 12 
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Finns behov av en ekonomisk 

säkerhet för farligt avfall på plats? 

Vad täcks av kärnavfallsfonden? 

(Lst) 

 

Beskrivs i Toppdokumentet  

Vi vill se noggrann användning av 

referenser i ansökan. När 

erfarenheter åberopas önskas 

referenser och underbyggnad med 

data. (SSM) 

 

Finns i MKB:n.  

Det bör tydligt redovisas och 

motiveras att det är BAT (bästa 

tillgängliga teknik) som kommer 

användas under NoR, med referenser 

till erfarenheter. (SSM) 

 

Beskrivs i Toppdokumentet.  

En statusrapport enligt IED kan 

behöva tas fram kopplat till 

prövningspunkt 90.408. (Lst) 

 

Det har beslutats att ta bort 

denna prövningspunkt varför 

frågan om statusrapport inte är 

aktuell. 

 

 

Omgivningsbeskrivningen rörande 

natur och kultur och omgivande 

samhällen bör vara betydligt mer 

omfattande och detaljerad än vad 

samrådsunderlaget indikerar. 

(Privatperson) 

 

En mer omfattande 

omgivningsbeskrivning finns i 

MKB:n. 

Kap. 5 

Vikhög finns inte med i 

samrådsunderlaget, bara 

Barsebäckshamn och Löddeköpinge. 

(Privatperson)  

I MKB:n har redovisningen av 

närområdet utvecklats. 

Påverkan på samhället Vikhög 

beskrivs i MKB:n där det anses 

behövas i den geografiska 

avgränsningen för 

bedömningen av konsekvenser. 

 

 

Det står inget om någon målsättning 

att hålla kostnaderna låga. Innebär 

det att de metoder som minimerar 

mängden avfall till lägsta möjliga 

dos ska användas oberoende av 

kostnaden? (MKG) 

 

Se Toppdokumentet  
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5. PLATSFÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1. Lokalisering 
Barsebäcksverket är beläget på den sydvästra delen av Barsebäckshalvön i Kävlinge 

kommun i Sydvästra Skåne. Verksamhetsområdet upptar en yta på ca 40 ha. I 

närområdet finns fritidsbebyggelse och ett antal jordbruk med mindre bebyggelse. De 

närmast boende finns i Rörbäck, ca 500 m norr om verksamhetsområdet.   

Det närmaste samhället är fiskeläget Barsebäckshamn med ca 400 boende, som är 

beläget ca 1,5 km norr om anläggningen. Söder om verket ligger Salviken, och på andra 

sidan Salviken, drygt 2 km bort, ligger fiskeläget Vikhög med ca 80 invånare. [1] 

Löddeköpinge samhälle ligger ca 7 km bort och på ett avstånd om ca 15–25 km från 

Barsebäcksverket finns städerna Landskrona, Lund, Malmö och Köpenhamn. 

Väg E6/E20 sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning genom Kävlinge kommun. 

Barsebäcksverket förbinds med motorvägen genom mindre, lokala vägar utåt kusten. 

 

Figur 4. Barsebäcksverkets lokalisering. Karta från Länsstyrelsens Webb-GIS. 

5.2. Planförhållanden 
Barsebäcksverket ligger inom fastigheten Barsebäck 19:2. I gällande detaljplan från 

1969 anges att området ska användas för industriverksamhet genom drift av 

kärnkraftverk [2]. Den nuvarande användningen av mark omkring Barsebäcksverket 

anges i Kävlinge kommuns översiktsplan [1]. Rivningen av det avstängda 

Barsebäcksverket har sedan länge varit känd i kommunen och Barsebäcks 

industriområde anges specifikt i översiktsplanen som ett utredningsområde för framtida 

bostäder.   



 

 

 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Nedmontering och rivning av Barsebäcks kärnkraftverk 

 2018-09-21 s 30 (100) 

5.3. Riksintressen  
Miljöbalken innehåller bestämmelser och regleringar för hur mark och vatten ska 

skyddas och nyttjas. Riksintressen är en klassificering av nationellt betydelsefulla 

områden som ska skyddas mot exploatering, eller säkerställas för användning för ett 

visst angeläget ändamål.  

I området där Barsebäck ligger finns flera riksintressen representerade. Hela 

kuststräckan mellan Häljarp och Lomma, som Barsebäcksverket ligger utmed, är 

utpekat som riksintresse för högexploaterad kust. Kustområdet omfattas även av ett 

riksintresse för naturvård för sina höga naturvärden, (se avsnitt 5.4 naturmiljö). Nordost 

om Barsebäcksverket finns ett riksintresseområde för kulturmiljövård. Vattenområdet 

Salviken söder om Barsebäckshalvön - samt Lundåkrabukten norr om området utgör 

riksintresse för yrkesfiske.  

Riksintressena finns presenterade i Figur 5 och Figur 6 nedan. Riksintresset för 

högexploaterad kust täcker in större delen av kartområdet och visas därför ej. 

 

Figur 5. Riksintressen för naturvård och kulturmiljövård i Barsebäcks närområde. Barsebäcksverket 

markerat med gul ring. Källa: Länsstyrelsens webbGIS-tjänster. 
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Figur 6. Riksintressen för sjöfart och yrkesfiske utanför Barsebäcks kust. Barsebäcksverket markerat med 

gul ring. Källa: Länsstyrelsens webbGIS-tjänster. 

 

5.4. Naturmiljö och skyddade områden 
Kävlinge kommun i helhet domineras av slättlandskap med jordbruksmark. Det är 

relativt sett en naturfattig kommun, då mindre än 10 % av kommunens areal beräknas 

vara tillgänglig för rekreation och friluftsliv. Den naturmark som finns har dock höga 

rekreationsvärden och en hög biologisk mångfald. [1]  

Barsebäcksverket ligger i Kävlinge kommuns kustzon i ett område som ursprungligen 

till största del bestod av hav, sandvallar, betesmark och strandäng. Kustzonen i helhet 

innehar tillsammans med ådalarna kommunens högsta naturvärden, och där finns även 

flera skyddade naturområden, se Figur 7.  
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Figur 7. Skyddade naturområden i närheten av Barsebäck. Barsebäcksverket är markerat med svart 

cirkel. 

5.4.1. Löddeåns mynning - Salvikens Strandängar 
Kustområdet längs bukten söder om Barsebäcksverket är skyddat både som 

naturreservat (under namnet ”Salvikens strandängar”) och som Natura 2000-område 

enligt Fågeldirektivet, under namnet ”Löddeåns mynning”. I Kävlinge kommuns 

naturvårdsprogram (2002) är hela kustremsan runt Salviken samt från Vikhög till 

Löddeåns mynning klassificerad med Klass I: högsta naturvärde [3]. 

Området utgörs av ett långgrunt och varierat havsstrandslandskap med omväxlande 

betesmarker, marskland och sandstrand. Det grunda sandbottenlandskapet och det 

betade strandängarna är en viktig lokal för migrerande såväl som häckande fågelarter 

som trivs i de grunda marina miljöerna. Fågelfaunan gästas tidvis av rödlistade arter 

såsom skärfläcka, ljungpipare, myrspov, jorduggla och havsörn. [3] 

I bevarandeplanen för Natura 2000-området Löddeåns mynning anges att det 

övergripande bevarandemålet är att upprätta livskraftiga populationer av de fågelarter 

som rastar i området och som finns upptagna i fågeldirektivet [4]. 

5.4.2. Saxåns mynning - Lundåkrabukten 
Norr om Barsebäckshalvön ligger Lundåkrabukten som är skyddad enligt nationell, EU-

rättslig och internationell reglering. Kustområdet är skyddat som Natura 2000-område 

enligt både Art- och habitatdirektivet (under namnet Saxåns mynning-Järavallen) och 

Fågeldirektivet (under namnet Lundåkrabukten), samt klassat som Ramsarområde enligt 
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den internationella våtmarkskonventionen. Området innefattas dessutom i ett större 

naturreservat kallat Lundåkrabukten.  

Skyddsvärdena i området är liknande de i Löddeåns mynning-Salvikens strandängar. 

Det grunda sandbottenlandskapet utgör värdefulla lek- och yngelplatser för fisk och är 

av stor betydelse för många kustlevande fågelarter. Havsstrandlandskapet med betade 

strandängar som delvis är vattendränkta utgör ytterst viktiga övervintrings- och 

rastlokaler för häckande tärnor och vadarfåglar. Bland annat finns förekomst av brun 

kärrhök, skärfläcka, myrspov, småtärna, kentsk tärna och berglärka. [3] 

I bevarandeplanen för Natura 2000-området anges att syftet med naturskyddet är att 

bevara det långgrunda havsområdet med tillhörande flora och fauna och områdets 

naturligt dynamiska geomorfologi med de tidvis torrlagda sandbottnarna med 

musselbankar och ålgräsängar. Dessa är en förutsättning för det rika fågellivet och 

betydelsefulla för fisk och marina däggdjur i området och ska därför skyddas. [5] 

Kustvattnet utanför Barsebäck ingår i vattenförekomsten Lommabukten, se Figur 8. 

 

Figur 8. Lommabuktens vattenområde. 

Lommabukten uppnår enligt vattenmyndigheternas klassning (VISS) för närvarande 

kvalitetsklassningen Ej god kemisk status och Måttlig Ekologisk status [6]. 

5.5. Kulturmiljö och landskap 
Området kring Barsebäck utgör en kulturhistoriskt rik bygd som har brukats under lång 

tid. Det finns ett stort utbud av fornlämningar och högar i framträdande lägen med vida 

utblickar över landskapet. De fornlämningar som har registrerats inom 

Barsebäcksområdet kan ses i Figur 9. 
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Före byggnationen av Barsebäcksverket var området i mycket liten grad påverkat av 

modern exploatering. Marken bestod av strandängar och användes som betesmarker av 

Barsebäcks gods. I och med etableringen av Barsebäcksverket undersöktes alla 

fornlämningar inom industriområdet och är sedermera borttagna [7].   

 

Figur 9. Fornlämningar i Barsebäcksområdet. Karta från Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. 

De kulturhistoriska värdena omkring Barsebäck är till stora delar intakta, då 

kuststräckan utgör ett av de minst exploaterade kustområdena i Skåne. Bebyggelsen 

längs kusten är koncentrerad till de två fiskelägena Barsebäckshamn och Vikhög som är 

kulturhistoriskt värdefulla. Troligen spelade det rika sillfisket under medeltiden en 

avgörande roll för Barsebäckshamns utveckling, och fiskeläget är idag präglat av olika 

bebyggelsestrukturer: från tidiga, tättplacerade gårdslängor till det sena 1800-talets 

kustvillor med stora trädgårdar, vilket skapar karaktär till bygden. Idag är hamnen i 

första hand en plats för fritidsbåtar och samhället har en fast befolkning med viss 

inflyttning. Vikhögs fiskeläge växte fram under 1800-talet och är välbevarat med sina 

små fastighetsbildningar och öppna partier vid hamnen. [8] 

I inlandet som präglas av jordbrukslandskap finns de kulturhistoriska miljöerna 

Barsebäcks gods och Löddesborg.  

Även Barsebäcksverket i sig har ett visst sentida kulturhistoriskt värde och utgör en 

påtaglig siluett i det annars flacka landskapet längs Kävlinges kustzon. 
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5.6. Geologi och topografi 
Industriområdet där Barsebäcksverket ligger är, likt det omgivande landskapet, tämligen 

flackt och beläget ca tre meter över medelhavsnivån. Området är beläget ovanpå en 

dalgång i berggrunden kallad Alnarpsdalen, i vilken Alnarpsströmmen flyter i 

nordvästlig riktning. Signifikant för Alnarpsdalen är de stora uttagsmöjligheterna av 

grundvatten och Alnarpsströmmen är Skånes enskilt största grundvattentillgång i jord. 

Berggrunden som består av kalksten ligger på ett djup om ca 60 meter under havsytan 

och är överlagrad av mäktiga lager av glaciala och postglaciala sediment i form av lerig 

morän. Utmed strandlinjen återfinns silt-, sand- och gruslager.  

Inom undersökningsområdet utgörs idag det översta marklagret till stor del av 

fyllnadsmaterial av grus, sten och block. [2] [9] [15] 

5.7. Rekreation och friluftsliv 
Hela Kävlinge kommun är som tidigare nämnts naturfattig, och under 10 procent av 

kommunens areal bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig. Trots det finns det i 

kommunens västra delar längs kusten ett antal områden med mycket värdefull och 

sevärd natur som även utgör populära utflyktsmål för friluftsliv och rekreation. De 

många kulturhistoriska lämningar och geologiska bildningar som finns i flera områden 

skapar ytterligare värden för rekreation. Järavallens naturreservat som är ett regionalt 

viktigt strövområde, utgör det främsta området för friluftslivet i Barsebäcksområdet. 

Där finns varierande natur, intressant geologi och kulturhistoria som tillsammans med 

den närliggande kustremsan utgör ett mycket viktigt rekreationsområde i Kävlinge 

kommun. [10] 

5.8. Luftmiljö 
Luftkvaliteten i Skåneregionen i stort och på kommunnivå dokumenteras kontinuerligt. 

I en utredning [11] av miljöförvaltningen i Malmö Stad på uppdrag av Skånes 

luftvårdsförbund från 2014 har luftkvaliteten mätts på flera platser i Skåne Län och även 

genom spridningsberäkningar beräknats för varje kommun. För värdena i följande 

avsnitt hänvisas till rapporten [11].  

5.8.1. Bakgrundshalt kvävedioxid  
Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid (NO2) ligger på 8–10 µg/m3 i 

Kävlinge tätort (urban bakgrund) och på 6–7 µg/m3 på landsbygden i det område där 

Barsebäcksverket ligger. Det är främst väg E6 som är den lokalt dominerande 

emissionskällan och som påverkar kvävedioxidhalten i kommunen.  

5.8.2. Bakgrundshalt partiklar 
Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 13–15 µg/m3 i Kävlinge 

tätort (urban bakgrund). Utmed motorvägen ligger värdet mellan 15–18 µg/m3, medan 

det i området runt Barsebäcksverket är ca 14 µg/m3. Senaste mätning (2009) i urban 

bakgrund gav värden som stämmer väl överens med det uppmätta. Bedömningen är att 

partikelhalterna är så låga att inga uppföljande mätningar är nödvändiga inom den 

närmaste framtiden. 
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5.8.3. Utsläpp av kvävedioxid och partiklar 
De totala utsläppen av kvävedioxid i Kävlinge kommun uppgår till 33 ton/år och utgör 

1,9 % av det totala utsläppet i Skåne län. Det totala kväveutsläppet per capita (11 kg) 

ligger i kommunen lägre än i länet (13 kg).  

 

De totala utsläppen av partiklar i kommunen uppgår till 69 ton/år och utgör 2,1 % av det 

totala utsläppet inom Skåne län. Även det totala partikelutsläppet per capita (2 kg) i 

kommunen ligger lägre än genomsnittet i länet (3 kg). Vägtrafiken är den dominerande 

utsläppskällan för såväl kvävedioxid som partiklar i Kävlinge kommun.  
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6. PLANERAD VERKSAMHET 

6.1. Förutsättningar 
Detta kapitel är en teknisk beskrivning över den planerade verksamheten. Den tekniska 

beskrivningen omfattar således all verksamhet som kommer att pågå under 

nedmontering och rivning av kärnkraftverket, vilket förutom själva nedmonteringen och 

rivningen även inkluderar hanteringen av det rivningsavfall som uppstår samt 

hamnverksamheten. 

6.1.1. Koordinater och höjdsystem 
Barsebäcksverkets nivåskala är en lokal storhet som antogs under byggnadstiden för att 

inte behöva ange negativa nivåer. Systemets nollplan ligger 100 meter under Sveriges 

normalnollplan (NN). Nivån +100 m motsvarar således +0 m NN och +1 i RH70.  

6.2. Nedmontering och rivning 
Nedmontering och rivning kommer att göras först inom Kraftverksområdet, vilket med 

nuvarande tidsplan beräknas påbörjas år 2020 och pågå under cirka 10 år. Mellanlagring 

av radioaktivt avfall samt hamnverksamheten kommer att fortsätta inom Hamnområdet 

till dess att det finns möjlighet att transportera bort avfallet till slutförvaring.  

För att nedmontering och rivning ska kunna genomföras i praktiken måste ett antal 

förberedande åtgärder samt specialprojekt göras. Dessa syftar bland annat till att 

möjliggöra en effektiv avfallshantering, med välplanerade hanteringslinjer och 

välplanerad logistik. De syftar även till att möjliggöra friklassning och ge möjlighet till 

hantering och lagring av de avfallsvolymer som beräknas uppkomma. De förberedande 

åtgärderna som planeras göras inom verksamhetsområdet beskrivs i avsnitt 6.2.1 och 

specialprojekten beskrivs i avsnitt 6.2.2.  

Själva nedmonteringen och rivningen inom Kraftverksområdet är uppdelad i ett antal 

delmoment. Delmomenten är valda i syfte att få en logisk och tydlig planering. 

Delmomenten kan komma att samplaneras med nedmontering och rivning av 

reaktorerna O1 och O2 vid Oskarshamns kärnkraftverk, i syfte att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för en säker och effektiv nedmontering och rivning. Varje delmoment 

anmäls till SSM och inför att varje delmoment påbörjas respektive avslutas informeras 

SSM. De förberedande åtgärder som relaterar till att hantera det avfall som uppstår 

under respektive delmoment behöver vara färdiga innan det delmomentet påbörjas. 

Delmomenten beskrivs i avsnitt 6.2.3. Efter att dessa har genomförts görs friklassning 

och konventionell rivning. Detta beskrivs i avsnitt 6.2.4–6.2.5.  

När allt avfall är borttransporterat från mellanlagren kommer dessa att nedmonteras och 

rivas på samma sätt som byggnaderna inom Kraftverksområdet och området friklassas. 

Mellanlagren och avvecklingen av Hamnområdet beskrivs i avsnitt 6.2.6. 
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En del av den verksamhet som har bedrivits under servicedriften kommer att fortsätta in 

i fasen nedmontering och rivning.  Exempel på sådan verksamhet är hantering av 

driftavfall och hamnverksamhet. Detta beskrivs i avsnitt 6.2.6. Annan verksamhet som 

kommer att fortgå är till exempel löpande underhåll av kravställda system och kontroll 

och provning av utrustning. Vidare kommer fordonstvätten som är avsedd för 

arbetsmaskiner och tjänstebilar att fortsätt vara i drift. Dessa verksamheter innebär 

ingen förändring och beskrivs således inte vidare i detta dokument.  

För en översiktlig bild av var på verksamhetsområdet hantering av avfall planeras att 

ske se Figur 10. 

 

Figur 10. Planerade hanteringsytor för konventionellt- och radioaktivt avfall samt befintliga och 

planerade mellanlager för radioaktivt avfall. 

6.2.1. Förberedande åtgärder 

Etablering av hanteringslinje för kortlivat mycket lågaktivt och kortlivat lågaktivt 

avfall  

Hanteringen inkluderar avfallshanteringsstationer, ett nytt mellanlager och 

transportvägar där emellan. För hantering av kortlivat mycket lågaktivt avfall och 

lågaktivt avfall planeras en eller flera nya avfallshanteringsstationer att etableras för att 

tillsammans med befintlig avfallshanteringsstation bidra till att säker och effektiv 

avfallshantering upprätthålls. Befintlig avfallshanteringsstation är placerad i 

servicebyggnad 1 på B2, för placering av ny avfallshanteringsstation är turbinhall 

B1och B2 alternativ som utreds. Avfallshanteringsstationerna omfattar möjligheter att 
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utföra kapning, kompaktering, dosratmätning, kontaminationskontroll, vägning och 

packning i container. 

Det nya mellanlagret kommer att anläggas inom Hamnområdet, på platsen där dagens 

yttre förråd/godsmottagning finns och denna byggnad kommer således att rivas. 

Mellanlagret utformas främst för att kunna inrymma containrar med kortlivat mycket 

lågaktivt avfall och kortlivat lågaktivt avfall som ska deponeras i OKG:s markförvar 

(under förutsättning att tillstånd för detta erhålls) eller i slutförvaret för kortlivat 

radioaktivt avfall (SFR). Lagret kommer att vara placerat på bevakat område och 

tillträdet till byggnaden kommer att vara begränsat.  

Etablering av hanteringslinje för friklassning av material 

Hanteringen inkluderar en ompackningsstation, en friklassningsstation, en miljöstation 

med tillhörande uppställningsplats samt transportvägar där emellan. 

Ompackningsstationen kan anläggas i servicebyggnad 1 på B2. Vid denna ska material 

kunna packas om från insamlingskolli till mätkolli inför kommande friklassning. 

Byggnaden är redan idag försedd med tillräckliga möjligheter för in- och uttransport av 

material och portar eller andra byggnadsstrukturer behöver därför generellt sett inte 

modifieras.  

Friklassningsstationen kan till exempel förläggas till servicebyggnad 1, som också den 

redan är försedd med tillräckliga möjligheter för in- och uttransport av material. Även 

andra byggnader är dock möjliga att använda för detta ändamål. 

En miljöstation för sortering av konventionellt avfall kommer att etableras i nära 

anslutning till friklassningsstationen. Miljöstationen kommer att vara försedd med tak 

där det behövs för att förhindra spridning av föroreningar.  

Anpassning av vaktbyggnad och fordonsmonitering 

Under nedmontering och rivning behövs en för ändamålet anpassad vaktbyggnad och 

fordonsmonitering för att säkerställa att inget radioaktivt kontaminerat material 

transporteras ut från eller in till anläggningen på ett otillåtet sätt. Fordonsmoniteringen 

planeras att installeras där in- och utpassage med bil sker idag, vid den gamla 

vaktbyggnaden (nuvarande Infocenter).  

6.2.2. Specialprojekt 

Omhändertagande av sedimentdammar  

De två dammarna, belägna på norra delen av Kraftverksområdet, innehåller sediment 

från muddring av hamn- och kylvattenkanalen. För att dammarna ska kunna tas bort 

måste sedimenten och vattnet, samt eventuell förorenad mark i anslutning till 

dammarna, omhändertas. Sedimentdammarna kommer att dräneras och vattnet provtas 

med avseende på radioaktivitet och konventionella föroreningar innan det pumpas ut i 

havet. Det fasta avfallet kommer antingen att transporteras till SFR, till OKG:s 

markförvar eller till en konventionell deponi, beroende på aktivitetsnivåer och 

föroreningsinnehåll. Marken kommer att friklassningsmätas och kan sedan komma att 
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återfyllas med betongkross så att en arbetsyta för till exempel hantering av 

konventionellt avfall kan erhållas.  

Ombyggnad av avfallsbyggnadens ventilation 

Idag leds frånluften från avfallsbyggnaden till huvudskorstenen på B1. Där sker också 

aktivitetsövervakningen. För att öka flexibiliteten i rivningen och minska risken för 

förseningar planeras avfallsbyggnadens frånluftssystem byggas om så att det separeras 

från ventilationen av reaktor- och turbinbyggnaden på B1. I samband med detta kommer 

det att utredas om det behövs en egen skorsten/ventilationshuv. Om så är fallet kommer 

aktivitetsövervakning att installeras för frånluften. Denna ombyggnad kommer att 

hanteras vid lämpligt tillfälle under nedmontering och rivning. 

Vattenutsläpp från utsläppstankar vid avfallsbyggnaden 

För att systemrivning i turbinbyggnaden på B2 och i rensverksbyggnaden ska kunna 

genomföras måste den pump som upprätthåller omblandningsflödet i samband med 

vattenutsläpp från avfallsanläggningen kopplas bort. Detta innebär att det befintliga 

flödet på 4 m3/s inte kan upprätthållas utan flödet planeras minskas till 0,02 m3/s.  

6.2.3. Delmoment 

Reaktortank 

Hanteringen av reaktortanken på B1 respektive B2 kan delas upp i två delar, där den 

första delen avser demontering, segmentering och packning av reaktortanksisolering och 

den andra delen avser segmentering och packning av reaktortanksmaterialet. 

Segmentering kan antingen göras med mekaniska eller termiska metoder. Det slutliga 

valet av metod görs i samråd med upphandlad leverantör. Delarna kan komma att 

placeras i en av reaktorhallsbassängerna för segmentering i mindre delar, för att 

slutligen placeras i för ändamålet lämplig avfallsbehållare och transporteras till ett 

mellanlager. Om vatten ska hanteras under arbetet kommer befintligt system för 

kontrollerade avlopp och dränage att vara i drift och leda vattnet vidare till 

avfallsbyggnaden.  

Biologiska skärmen 

Den biologiska skärmen som omger reaktortanken kommer att rivas genom delning av 

betongen i element. Storleken på dessa element planeras vara sådan att de kan placeras 

direkt i en container utan någon ytterligare sågning. Det vatten som används i samband 

med delningen kommer att bli radioaktivt kontaminerat och renas genom filtrering i 

mobila system eller i avfallsbyggnaden så länge den finns kvar.  

Reaktorinneslutning 

Detta delmoment innefattar rivning av all el- och processutrustning i 

reaktorinneslutningen samt byggnadsstål, förutom vissa bärande stålkonstruktioner. 
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Systemrivning 

För systemrivningen finns det några generella principer som kommer att tillämpas i 

samtliga byggnader. Om möjligt kommer friklassningsbart och mycket lågaktivt 

material att nedmonteras före lågaktivt material. Detta görs för att hålla risken för 

korskontamination låg vilket gör att så mycket som möjligt av materialet kan återvinnas 

och friklassas. I vissa fall kan det dock av praktiska skäl vara nödvändigt att nedmontera 

material med högre aktivitet först. Även storleken på komponenterna har betydelse för i 

vilken ordning utrustningen nedmonteras, och i praktiken kan därför rivningsordningen 

komma att skilja från rum till rum. Byggnadsstål, lyftutrustning, belysning, 

ventilationsutrustning och brandövervakningssystem behålls generellt sett så länge som 

möjligt. Visst byggnadsstål, såsom takbalkar och takbeläggning, behålls ända till dess 

att byggnaden rivs konventionellt. Avfallet från systemrivningen utgörs till största delen 

av metallskrot och packas i containrar eller kokiller. BKAB har tagit del av olika 

utredningar och rivningsstudier avseende vilka metoder som kan vara de bästa möjliga 

med hänsyn till tillgänglig beprövad teknik och vad som är praktiskt genomförbart. I 

praktiken skiljer sig inte systemrivning på ett kärnkraftverk från systemrivning i någon 

annan typ av industrianläggning. Den rivningsutrustning som används är således i 

många fall att betrakta som konventionell rivningsutrustning.   

Reaktorbyggnad 

Precis som för reaktorinneslutningen innefattas rivning av all el- och processutrustning 

samt byggnadsstål, förutom vissa bärande stålkonstruktioner. Traverserna kan också 

behållas för lyft av till exempel betongblock under den konventionella 

byggnadsrivningen. Det antas att bassängerna och dess tätplåt behöver saneras vilket i 

så fall utförs innan ventilationen, framför allt frånluftsventilationen, rivs helt då den ger 

möjlighet till övervakning av utsläppt aktivitet.  

Turbinbyggnad 

Systemrivning i turbinbyggnaden omfattar rivning av all el- och processutrustning samt 

byggnadsstål, inklusive stora komponenter. Med stora komponenter menas turbinen, 

generatorn, turbinkondensorn, mellanöverhettare och förvärmare.  

Avfallsbyggnad 

Avfallsbyggnaden är den mest förorenade byggnaden inom verksamhetsområdet. Innan 

systemrivning påbörjas utförs en systemdekontaminering för att minska aktiviteten. 

Denna åtgärd har inte varit möjlig att genomföra under servicedrift. Såväl tankar som 

rör ska dekontamineras och avfallet omhändertas. Vidare ska rum saneras och 

radiologisk kartläggning genomföras i byggnaden.  

För att få ökad flexibilitet planeras en avfallshanteringsstation etableras i 

avfallsbyggnaden för att omhänderta avfall från enbart den byggnaden. Då 

avfallsbyggnaden är förorenad är det en fördel att behandla avfallet lokalt.  
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Övriga byggnader 

I övriga byggnader inkluderas AB- och C-lagret och servicebyggnad 1. AB- och C-

lagret ligger inom Hamnområdet men planeras tömmas på avfall och rivas i samband 

med byggnaderna inom Kraftverksområdet. När lagret är tömt saneras berörda 

utrymmen och en radiologisk kartläggning görs innan systemrivningen påbörjas. 

Systemrivning i servicebyggnaden kan påbörjas när det inte längre finns något behov av 

att utföra arbeten i byggnaden, såsom kompaktera aktiva sopor eller hantera vatten från 

reaktorhallsbassängerna på B1/B2.  

Dekontaminering av byggnader 

Dekontaminering görs av rum eller byggnader efter att systemrivningen är avklarad, 

vilket innebär att det inte finns något ordinarie ventilationssystem eller övervakning i 

skorstenen. För att hantera detta kommer mobil ventilationsutrustning och lokala 

aktivitetsmätare att användas vid behov.  

Delmomentet inkluderar dekontaminering av reaktorbyggnaderna, turbinbyggnaderna, 

avfallsbyggnaden, AB- och C-lagret, servicebyggnaden och övriga byggnader där behov 

av dekontaminering har identifierats. Omfattningen baseras på den radiologiska 

kartläggning som har genomförts och som kommer att fortgå under nedmontering och 

rivning. Byggnader och utrymmen som uppfyller villkoren för kategorin ”extremt liten 

risk för kontaminering” (se avsnitt 3.2) behöver inte dekontamineras. Delar av 

servicebyggnad 1 (B2) anpassas för friklassningsmätning som en del av de förberedande 

åtgärderna. Det antas därför att dekontaminering av den byggnaden inte kommer att 

krävas. Detta kommer att verifieras genom utredningar och/eller mätningar. Samma 

resonemang gäller för uppställningsplatser. 

Delmomentet omfattar dekontaminering av rum, tak, golv och väggar i den omfattning 

som behövs i de berörda byggnaderna. Eftersom byggnadsstålet rivs ned inom ramen 

för systemrivningen kommer kvarstående material som ska dekontamineras, och således 

det avfall som uppstår, främst utgöras av betong. 

 

Tekniker för att dekontaminera betong 

Det förväntas att en kombination av tekniker kommer att behövas för att kunna 

dekontaminera betong. Generellt sett tillhör dessa någon av följande två kategorier:  

1) Tekniker för att ta bort ytlagret från betongen till ett djup där 

kontaminationsnivån är tillräckligt låg. Exempel på sådana tekniker är 

högtryckstvätt, skavning (vilket innebär att man maskinellt bryter upp golvet i 

mindre bitar/flisor) och hyvling. Generellt sett genererar samtliga dessa metoder 

avfall i form av betongdamm samt filter och kläder, till exempel HEPA-filter 

och skyddskläder. 

2) Tekniker för att ta bort portioner av betong, exempelvis i en situation när 

kontaminationen av betong når så långt in i strukturen att signifikanta delar 

behöver tas bort. Exempel på tekniker i den här kategorin är sågning med 

bandsåg och betongkross.  
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6.2.4. Kartläggning, riskkategorisering och friklassning  
Radiologisk kartläggning genomförs för att fastställa anläggningens radiologiska status, 

såsom kvantitet och typ av radionuklider och deras spridning. Kartläggningen 

inkluderar genomgång av existerande data, beräkningar, in-situ mätningar, puls- och 

dosratsmätningar samt provtagning (strykprover, borr- och borrkärneprover) och 

analyser. Kartläggningen utgör underlag för avvecklingsprocessen och beslut vad gäller 

olika nedmonteringstekniker (till exempel hands on eller fjärrstyrt), dosuppskattningar, 

indelning av avfallet i olika riskkategorier, klarställande vad gäller logistik av 

avfallsflöden, precisering av avfallsvolymer, dimensionering av friklassningskapacitet 

och kostnadsuppskattningar.  

I Figur 11 visas övergripande sambandet mellan radiologisk kartläggning, 

riskkategorisering och friklassning. Figuren illustrerar hur kartläggningen resulterar i 

differentiering av avfallet i olika riskkategorier, vilket i sin tur leder till olika 

avfallsflöden. 
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Figur 11. Flödeskedjan för radiologisk kartläggning, riskkategorisering och friklassningsmätningar. [12] 

 

Riskkategorierna är alltså, som man kan se i Figur 11:  

1. Extremt liten risk för förorening 

2. Liten risk för förorening 

3. Risk för förorening 

4. Förorenat över friklassningsgräns (friklassningsbart efter åtgärd) 

5. Radioaktivt avfall som omhändertas 
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Riskkategorisering är en förutsättning för friklassning av både material och 

byggnadsstrukturer inom kontrollerat område. Med material avses här lösa föremål 

såsom till exempel sopor och skrot. Material och byggnadsstrukturer med Liten Risk 

respektive Risk måste genomgå friklassning för att konstatera att aktivitetsnivån ligger 

under kravställda gränsvärden. 

En viktig förutsättning för en effektiv friklassningsprocess är möjligheten att 

dekontaminera material genom avtorkning eller avspolning i exempelvis spolbox. Inför 

friklassning av material ska löst sittande radioaktiv förorening avlägsnas så långt som 

det är möjligt och rimligt. Detta för att undvika att löst sittande förorening frigörs och 

ansamlas vid hantering av materialet efter friklassning. Våt dekontaminering är aktuellt 

för material kontaminerat med exempelvis dammpartiklar på ytan. Mekaniska 

dekontamineringsmetoder, som till exempel blästring, kan komma att användas i mindre 

omfattning. Mer komplicerade metoder, såsom elektrokemiska metoder, kommer inte 

att vara aktuella.  

Material kommer primärt att friklassningsmätas med totalgammamätning med 

avsökningsbox.  

För byggnadsstrukturer och områden beslutar SSM om friklassning efter ansökan från 

verksamhetsutövaren.  Kontrollprogram för friklassning kommer att upprättas, där bland 

annat metoder, rutiner, kvalitetssäkring samt omfattning av kontrollerna med avseende 

på radioaktiva ämnen beskrivs tillsammans med hur byggnadsstruktur och område ska 

hanteras efter friklassning. Barsebäcksverket ska friklassas för rivning och det finns två 

aktuella scenarier för hur det kan gå till: 

1. Friklassning av byggnadsstrukturer och området, följt av rivning 

2. Friklassning av byggnadsstrukturer följt av rivning, följt av friklassning 

av området 

BKAB har i nuläget alternativ 2 som huvudinriktning. 

Friklassningsföreskriften SSMFS 2018:3 (Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer och 

områden) anger ett riktvärde på 0,1 mSv per år i effektiv dos som en enskild person ur 

allmänheten kan förväntas få till följd av områdets radioaktiva förorening. Doskriteriet 

är kombinerat med krav på sanering så långt som det är möjligt och rimligt. Det ska tas 

höjd för en potentiell återställningsfas för området, beroende på graden av 

kontaminationsnivå, innefattande saneringsåtgärder för att innehålla doskriteriet. 

6.2.5. Konventionell rivning 
Den konventionella rivningen inom Kraftverksområdet startar då systemrivningen är 

avslutad och byggnaderna är dekontaminerade och friklassade. Samtliga byggnader 

inom Kraftverksområdet planeras att rivas. I Tabell 2 ges en översikt över byggnaderna.  
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Innan den fysiska rivningen av en byggnad påbörjas kommer BKAB att ansöka om 

rivningslov från kommunen. 

Tabell 2. Byggnader och anläggningar inom Kraftverksområdet. 

B1 

Reaktorbyggnad/-inneslutning 

Skorsten 

Turbinbyggnad 

Fördröjningstank 

Avfallsbyggnad (gemensam B1/B2) 

AB- och C-lager* (gemensamt B1/B2)  

Rensverksbyggnad 

Elbyggnad 

Servicebyggnad 2 

Personalbyggnad 

Förråds-/verkstadsbyggnad 

Hjälpkylvattenbyggnad 

Vatten-/totalavsaltningsbyggnad 

Skyddsrum 

Yttre förråd 

Transformatorbås 

Övriga mindre byggnader 

 

B2 

Reaktorbyggnad/-inneslutning 

Skorsten 

Turbinbyggnad 

Stenkondensor + systembyggnad 

Elbyggnad 

Personalbyggnad 

Förråds-/diesel-/omklädningsbyggnad 

Fördröjningstank 

Hjälpkylvattenbyggnad 

Rensverksbyggnad 

Servicebyggnad 1 

Köks- och kontorsbyggnad 

Kontorsbyggnad 

Transformatorbås 

Yttre förråd 

Övriga mindre byggnader 

 

 

Kulvertar 

Kulvertar till B1 

Kulvertar till B2 

Kulvertar mot havet 

* AB- och C-lagret ligger inom Hamnområdet men planeras rivas i samband med att byggnaderna inom 

Kraftverksområdet rivs.  
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Inför, eller i inledningen av, den storskaliga byggnadsrivningen vidtas ett antal åtgärder 

såsom sanering av asbest och PCB samt avlägsnande av kvicksilver, oljor, vätskor och 

isolering etc. Asbest kan även förekomma i vissa system och i reaktortankens isolering, 

vilket innebär att detta måste hanteras under respektive delmoment.  

Genomförda studier pekar på att rivningen av turbin- och reaktorbyggnaderna är 

tidskritisk så rivningsarbeten kommer sannolikt att börja där, och för att komma åt dessa 

kan delar av intilliggande byggnader behöva rivas först. Rivning av övriga byggnader 

utförs parallellt med turbin- och reaktorbyggnaderna. Rivningen görs med olika metoder 

beroende på tjocklek samt den aktuella konstruktionsdelens nivå. Exempel på 

metoder/verktyg som kan komma att användas är wiresågning och 

hydraulhammare/betongsax, eventuellt kompletterat med förspräckning. Även 

sprängning kan bli aktuellt vid rivning av byggnadsstrukturerna. Skorstenarnas övre 

delar kan komma att fällas genom sprängning och sönderdelas. Vilka metoder som är 

lämpliga för olika höjder och olika tjocklekar kommer att utvärderas närmare aktuell 

utförandetidpunkt, i samråd med rivningsentreprenören.  

Rivningsarbetena bedrivs med några månaders förskjutning mellan B1 och B2. Sist rivs 

kulvertarna som sedan fylls igen. Det förutsätts att rivning görs ner till nivån +102 och 

att markytan ska återställas till nivån +103. De delar av källare under byggnader som är 

belägna lägre än nivån +102 (liksom kulvertar efter rivning av kulverttaken) återfylls 

med rivningselement och betongkross från rivningsarbetena. Återfyllnad görs parallellt 

med rivningsarbetena men betongen kan behöva lagras på plats under en period. Innan 

återfyllnad görs avlägsnas ytskydd eller ytbehandling (till exempel epoxi) och 

eventuella andra föroreningar som kan förekomma på återfyllnadsmaterialet. I samband 

med återfyllnaden kan markytan inom området komma att höjas till +104, för att skydda 

fastigheten mot framtida havsnivåhöjningar.  

Slutmålet med nedmonteringen och rivningen är att allt radioaktivt material ska 

avlägsnas och Kraftverksområdet återställas till, enligt definition, friklassad anläggning 

(det vill säga när det inte längre föreligger restriktioner enligt strålskydds- och 

kärntekniklagstiftningen för användning av mark eller byggnader). Marken ska kunna 

användas som industrimark och uppfylla kraven enligt de generella riktvärdena för 

mindre känslig markanvändning (MKM) vad gäller konventionella (icke-radiologiska) 

föroreningar. Sanering av mark kan komma att krävas för att detta ska uppnås. 

6.2.6. Mellanlager, hamnverksamhet och avveckling av Hamnområdet 
Det kommer under nedmontering och rivning att finnas totalt fyra 

mellanlagringsbyggnader. Samtliga dessa är lokaliserade i Hamnområdet.  

Mellanlager 1 

Detta är ett befintligt lager som idag används för lagring av reaktorernas interndelar. 

Dessa utgör avfall som ska slutförvaras i slutförvaret för långlivat avfall (SFL). 

Mellanlagret planeras också användas för kortlivat medelaktivt avfall som uppstår under 

nedmontering och rivning, till exempel i kokiller. Lagret kommer att finnas kvar till 

dess att avfallet kan transporteras bort till SFL respektive SFR. 
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Mellanlager 2 

Detta är det nya mellanlager som uppförs för rivningsavfallet (se avsnitt 6.2.1). Lagret 

byggs där det yttre förrådet står idag. Mellanlagret är främst avsett för containrar som 

innehåller kortlivat lågaktivt avfall. Lagret kommer att finnas kvar till dess att SFR är 

utbyggt och redo för att ta emot avfallet.  

AB- och C-lager 

Detta är befintligt lager i vilket driftavfall i bland annat cementfat och kokiller lagras. 

Huvudinriktningen är att riva AB- och C-lagret i samband med att byggnaderna inom 

Kraftverksområdet rivs, innan SFR är färdigutbyggt. För att detta ska kunna göras 

behöver kvarvarande driftavfall transporteras bort till SFR. Faten kan forslas bort 

löpande, men en del avfall ska packas om till kokiller och en del avfall ska flyttas till 

mellanlager 1. Om det på grund av deponeringsstopp i SFR till följd av utbyggnaden 

inte är möjligt att transportera dit allt driftavfall kommer lagret att stå kvar till dess att 

SFR öppnar igen.  

ATB-lager  

ATB-lagret är ett lager för avfallstransportbehållare för radiologiskt avfall (ATB), vilka 

inte är radioaktiva. ATB-lagret kommer att stå kvar under nedmontering och rivning 

och användas för uppställning av ATB och containrar innan transport till SFR eller 

annan mottagare. ATB-lagret kan även användas för förvaring av utrustning som 

behöver stå väderskyddat. 

När mellanlagren tömts på avfall och detta har transporterats bort kommer byggnaderna 

att friklassas och rivas. Slutligen kommer även marken inom Hamnområdet att 

friklassas. Mellanlagren är nya byggnader och avfallet som lagras i dem är inneslutet i 

täta behållare och det är därför mycket osannolikt att byggnaderna och utrustningen i 

byggnaderna är radioaktivt kontaminerade. Troligen kommer därför inte någon 

dekontaminering av betongen att krävas. Undantaget är AB- och C-lagret, där det 

historiskt har förekommit läckage och där systemrivningen således kan ge upphov till 

en mindre mängd radiologiskt avfall och betongen kan behöva dekontamineras. En 

radiologisk kartläggning kommer att genomföras för att undersöka om så är fallet. 

Friklassning av byggnaderna sker med samma metoder som friklassningen av 

byggnaderna inom Kraftverksområdet, och den konventionella rivningen kommer att 

genomföras på samma sätt som rivningen av byggnaderna inom Kraftverksområdet. 

Hamnområdet kommer sedan att friklassas. Precis som för Kraftverksområdet ska 

marken kunna användas som industrimark och uppfylla kraven för friklassad 

anläggning respektive mindre känslig markanvändning.  

Hamnverksamheten kommer att pågå på samma sätt som idag fram till dess att allt 

avfall har transporterats bort från mellanlagren. Efter det planeras hamnverksamheten 

att avvecklas men inga åtgärder kommer att genomföras för att återställa hamnen. Andra 

verksamheter som i nuläget nyttjar hamnen, som t ex sjömätning och kustbevakning, 

kommer då behöva nyttja andra hamnar.  



 

 

 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Nedmontering och rivning av Barsebäcks kärnkraftverk 

 2018-09-21 s 49 (100) 

6.3. Radioaktivt avfall  
Det radioaktiva avfall som uppstår under nedmontering och rivning är i princip av 

samma typ som det avfall som uppkommer under drift, med den skillnaden att 

avfallsvolymerna kommer att vara betydligt större. I och med att reaktorerna har varit 

avställda i mer än tio år, samt att stora delar av processystemen i anläggningen har 

dekontaminerats, har dock stora delar av radioaktiviteten i avfallet minskat av. Idag 

finns strategier och system för omhändertagande av det radioaktiva driftavfallet och 

hanteringen av det radioaktiva rivningsavfallet kommer i stort att bygga på dessa 

befintliga strategier och system.  

Avfallstyper och avfallsmängder 

Sammantaget uppskattas nedmontering och rivning av Barsebäcksverket ge upphov till 

cirka 37 000 ton radioaktivt avfall. I dessa siffror ingår nedmontering och rivning av 

samtliga byggnader inom verksamhetsområdet. Byggnaderna inom Hamnområdet 

förväntas dock inte ge upphov till mer än små mängder radioaktivt avfall. Även 

sekundäravfall, dvs material som har kontaminerats under rivningsverksamheten, ingår i 

siffran ovan. 

Merparten av avfallet utgörs av metallskrot, i huvudsak processkomponenter såsom rör, 

pumpar, fläktar och tankar i stål. Övriga fraktioner utgörs av betong och sand, stora 

komponenter samt brännbart. Stora komponenter är exempelvis turbin/generator, 

förvärmare, mellanöverhettare och kondensor. Brännbart är till exempel isolering, trasor 

och skyddskläder. Det kommer även att uppstå en mindre mängd vätskeformigt avfall, 

exempelvis jonbytarmassa, slam och dränagevatten.  

Fördelningen av avfall i olika fraktioner visas i Figur 12. 

 

Figur 12. Fördelningen av radioaktivt avfall i olika fraktioner (i ton). 
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Hur avfallet fördelas mängdmässigt i olika kategorier visas i Tabell 3. För förklaring av 

de olika förkortningarna hänvisas till kap. 3.2. I tabellen inkluderas friklassningsbart 

avfall. En del av avfallet kan direkt friklassas medan en annan del kan friklassas efter 

dekontaminering. Efter att avfallet har friklassats utgör det konventionellt avfall.  

Tabell 3. Mängd avfall i olika kategorier i ton. 

Avfallskategori Stora 

komponenter 

Metall Brännbart Övrigt 

(betong och 

sand) 

Totalt 

Friklassningsbart 

avfall 

2 000 11 400 0 0 13 400* 

VLLW 2 400 4 800 400 7 400 15 000 

LLW 0 4 000 0 4 000 8 000 

ILW 0 600 0 0 600 

Totalt 4 400 20 800 400 11 400 37 000 

* Exkl. stora komponenter 2400 ton VLLW som bedöms vara friklassningsbart. 

6.3.1. Hantering av radioaktivt avfall 
Olika moment i avfallshanteringen ställer olika krav. Kravbilden grundas på slutlig 

mottagare, transport, hantering och behandling, såväl internt som externt. I den svenska 

modellen är avfallsbehållarna konstruerade för att uppfylla krav som tillämpas både vid 

transport och för slutförvaring. Vid val av behandlingsmetoder ska gällande krav 

tillämpas så avfallet uppfyller acceptanskriterier för slutförvaring eller friklassning. I 

nuläget finns inte fastställda acceptanskriterier för slutförvaring i det utbyggda SFR.  

Hantering av vätskeformigt radioaktivt avfall 

För att behandla olika sorters radioaktiva avloppsvatten finns en gemensam 

avfallsanläggning för B1 och B2. Anläggningen avskiljer den fasta fasen i 

avloppsvattnet, renar vattnet samt för resterande avloppsvatten till havet. Beroende på 

avloppens sammansättning och avloppens ursprung, hanteras de på skilda sätt. Nedan 

ges en kort sammanfattning av avloppsvatten och reningssystem. 

Golvavlopp inom kontrollerat område 

Dessa kommer från de olika utrymmen som finns i reaktorbyggnaden, turbinbyggnaden 

samt servicebyggnad 1. Golvavloppet leds för behandling i avfallsanläggningen. Där 

genomgår det sedimentation och vid behov jonbytesrening. Efter rening leds vattnet till 

utsläppstankar för utpumpning till havet. 

Dränage från reaktorbyggnaderna 

Detta vatten kommer från driftsystemen i reaktorbyggnaderna. Dränaget leds för 

behandling i avfallsanläggningen, där det genomgår filtrering och jonbytesrening. Efter 

rening leds dränaget till utsläppstankarna för utpumpning till havet. 
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Uttjänt pulverformig jonbytarmassa från olika reningssystem 

Detta kan till exempel vara jonbytarmassa från reningen av reaktorhallsbassängerna. 

Denna förs till avfallsanläggningen för sedimentering och upparbetning. Klarfasen 

filtreras och förs till utsläppstankarna för utpumpning till havet. Jonbytarmassorna gjuts 

in i cement, solidifieras, eller förs till betongtank. 

Uttjänt kornformig jonbytarmassa från olika reningssystem 

Denna finns lagrad i tankar i avfallsanläggningen. Klarfasen filtreras och förs till 

utsläppstankarna för utpumpning till havet. Jonbytarmassorna solidifieras. 

Det vätskeformiga avfallet kommer att hanteras i avfallsbyggnaden så länge den är i 

drift. Efter att systemrivning i avfallsbyggnaden påbörjats ska så lite vätskeformigt 

avfall som möjligt genereras. En viss mängd kontaminerat vatten kommer ändå att 

uppstå. Detta kommer att renas genom filtrering och/eller sedimentering. Enklare 

mobila vattenreningssystem som samlar upp och renar vattnet kan användas lokalt. 

Hantering av fast radioaktivt avfall 

Stort fokus kommer att läggas på att sortera avfallet direkt i anslutning till där det 

uppkommer. Avfallet sorteras efter ursprung, materialtyp och aktivitet. Det fasta 

rivningsavfallet behandlas sedan efter behov genom kapning, kompaktering eller 

betongkringgjutning. För hantering av vissa sorters radioaktivt avfall finns en 

sorteringsanläggning med manipulator.  

Utöver ovan nämnda behandlingsmetoder, kopplade till uppfyllande av 

acceptanskriterier för slutförvaring, behandlas även avfallet genom dekontaminering. 

Kemiska dekontamineringsmetoder kommer inte att användas på Barsebäcksverket.  

Vid skrotning av stora komponenter tätas vid behov öppningar igen för att förhindra 

spridning av kontamination vid hantering och transport. Därefter sker oftast någon 

enklare form av inplastning inför fortsatt hantering. Stora komponenter kommer att 

genomgå någon typ av extern behandling, smältning och/eller kompaktering för 

möjliggöra friklassning och volymreducering.   

De emballage som kommer att användas under nedmontering och rivning är sopsäck, 

plåtfat, berglöfslåda, plåt- respektive betongkokill, betong- respektive ståltank och 

container.  

Från rivningsplatserna går interna transporter till avsedda avfalls- och 

ompackningsstationer. Därifrån sker transport till uppställningsplats, i väntan på nästa 

steg i hanteringen. Slutkonditionerade avfallskollin transporteras till ett mellanlager. 

Mellanlagren beskrivs i avsnitt 6.2.6. Utrymmet i dessa bedöms vara tillräckligt för att 

inrymma rivningsavfallet. Friklassat avfall hanteras som konventionellt avfall, se avsnitt 

6.4. 

Det kortlivade mycket lågaktiva avfallet kommer att mellanlagras i det nya mellanlagret 

(Mellanlager 2) i väntan på borttransport till OKG:s markförvar. Om det inte skulle vara 

möjligt att utnyttja markförvaret kan avfallet istället komma att transporteras till SFR. 
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Det kortlivade lågaktiva avfallet kommer också att mellanlagras i Mellanlager 2 i väntan 

på transport till SFR eller till extern mottagare för behandling. Det kortlivade 

medelaktiva avfallet planeras mellanlagras i Mellanlager 1 innan transport till SFR. 

Mellanlagren bedöms behövas i cirka 3–6 år efter det att aktuellt slutförvar öppnat för 

mottagning av avfall.  

I Figur 13 ges en översikt över hanteringen av de olika avfallskategorierna. 

 

Figur 13. Hantering av olika avfallskategorier. 
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6.4. Konventionellt avfall 

6.4.1. Avfallstyper och avfallsmängder 
Merparten av det avfall som uppstår i samband med nedmontering och rivning är 

konventionellt avfall, cirka 382 000 ton. I dessa siffror inkluderas samtliga byggnader 

inom verksamhetsområdet. Avfallet utgörs till största delen av rivningsmassor (betong), 

följt av metallskrot, se Figur 14. I tillägg till dessa 382 000 ton bedöms ca 16 000 ton av 

det radioaktiva avfallet kunna friklassas. Friklassat avfall hanteras sedan som 

konventionellt avfall. 

 

 

Figur 14. Fördelningen av avfall i olika fraktioner. 

6.4.2. Hantering av konventionellt icke-farligt avfall och farligt avfall 
BKAB har idag mindre miljöstationer som anpassas efter vilken verksamhet som 

bedrivs. Miljöstationerna finns både i kontors- och verkstadsbyggnaderna. Avfallet 

källsorteras och transporteras till BKAB:s återvinningscentral. Återvinningscentralen 

har en utomhusdel med containrar i olika storlekar och en inomhusdel för mellanlagring 

av oljefat, kemikalier med mera. 

 

Under nedmontering och rivning kommer uppsamlingsstationer att etableras i 

anslutning till aktuella byggnader där rivning eller annan verksamhet pågår. Från 

uppsamlingsstationerna transporteras avfallet vidare till den nya miljöstation som 

anläggs i anslutning till mätstationen för friklassningsmätningar. Här kommer avfall att 

sorteras i behållare och/eller direkt på mark (främst för betong, trä och asfalt) i väntan 

på borttransport eller användning på plats. Farligt avfall kommer att lagras i för 

ändamålet avsedda behållare eller inomhus i utrymmen utan golvavlopp.  
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Den övervägande delen av rivningsmassorna kommer att användas för återfyllnad av 

betongstrukturer under mark inom Kraftverksområdet. Vid återställning av marken 

inom Kraftverksområdet till nivå +103 beräknas mängden överskottsmassor bli cirka 

60000 m3. Om markytan inom området ska höjas kommer även dessa rivningsmassor att 

återanvändas inom området. I annat fall kommer överskottsmassorna att transporteras 

bort till en extern mottagare.  

Innan rivningsmassorna används för återfyllnad saneras betongen så att föroreningar så 

som epoxifärg, oljespill etc. avlägsnas. Detta görs väderskyddat. Efter sanering sågas 

betongen i block eller krossas. Krossning av betong kommer att ske utomhus på 

hårdgjord men ej tät yta. Sannolikt kommer betongkrossen och det krossade materialet 

att placeras i en av de sanerade sedimentdammarna, även mobila lösningar kan bli 

aktuellt. 

Material som mätts och godkänts för friklassning lagras inför transport till extern 

mottagare för vidare avfallsbehandling. Tömning av mätkolli sker till respektive 

uppsamlingscontainer på miljöstation.  

6.5. Transportflöden 
Det radioaktiva avfallet kommer huvudsakligen att transporteras bort med SKB:s fartyg 

m/s Sigrid på samma sätt som idag, antingen till SFR, till OKG:s markförvar eller till en 

extern mottagare för behandling. Avfallstransporter till OKG:s markförvar och till 

extern mottagare kommer också kunna gå på lastbil. Transporter till OKG:s markförvar 

kommer att genomföras under hela nedmonteringen och rivningen. Transporter till 

extern mottagare återupptas när nedmontering och rivning startar och beräknas pågå 

under cirka sju år. Transporter till SFR påbörjas när det utbyggda SFR åter tar emot 

avfall, tidigast år 2028.  

Det konventionella avfallet kommer huvudsakligen att transporteras bort på lastbil. 

Detta kommer att göras av godkända transportörer till godkända avfallsmottagare.  

 

Omfattningen av transporterna, både radiologiska och konventionella, har uppskattats 

för fyra olika faser, radiologisk rivning, konventionell rivning, tömning och friklassning 

av mellanlager samt konventionell rivning av mellanlager. Beräkningar och antaganden 

är konservativt gjorda för att visa på högsta troliga trafikbelastning med vägtransport. 

Huvudberäkningen har gjorts med förutsättningen att majoriteten av all betong från 

rivningen används för återfyllnad och att inget material behöver transporteras till 

området för återfyllnad. I Tabell 4 visas antalet transporter fördelat på de olika faserna 

samt transportslag.  

 

Om betong inte används för återfyllnad ökar antalet lastbilstransporter under den 

konventionella rivningen med cirka 30 stycken per dag. 
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Tabell 4. Antal transporter per fas och transportslag. 

Fas Antal lastbils-

transporter/dag 

Antal person-

transporter/dag 

Antal båttransporter 

Servicedrift 5 100 2–3/år 

Radiologisk rivning 15 300 Ca 10 under 

rivningsperioden 

Konventionell rivning 17 100 Enstaka 

Tömning och 

friklassning av 

mellanlagren 

5 100 Ca 100 under perioden 

för tömning av 

mellanlagren 

Konventionell rivning 

av mellanlagren 

16 100 Enstaka 

 

6.6. Arbetstider och bemanning 
Huvuddelen av arbetet kommer att bedrivas dagtid under vardagar. För icke bullrande 

arbeten, såsom sågning av element, kan arbetet vid behov bedrivas i dygnsdrift (24 

timmar om dygnet alla dagar). Totalt förväntas som mest cirka 300 personer vara 

verksamma på kärnkraftverket samtidigt.  

6.7. Teknisk försörjning  

6.7.1. El och värme 
Eftersom Barsebäcksverket idag inte har egen elkraftsproduktion så tas elektricitet in 

via det yttre ställverket. För uppvärmning samt produktion av varmvatten finns det två 

naturgaseldade pannor, en panna från 2009 med en installerad effekt på 3,7 MW 

(E3) och en äldre på 2,9 MW (E2), som utgör reservpanna. Utöver dessa finns två 

elpannor för uppvärmning av servicebyggnad 1. 

 

Provisoriska elmatningar för kravställda system, driftsystem, maskiner, verktyg och 

belysning etc. kommer att behöva installeras under nedmontering och rivning för att 

möjliggöra rivning av befintligt kablage. Under nedmontering och rivning krävs 

elenergi främst till ventilation, uppvärmning samt till drift av maskiner och utrustning. 

Vissa outnyttjade utrymmen saknar idag uppvärmning och mobila värmeaggregat kan 

behöva användas för att skapa nödvändig arbetsmiljö och/eller teknisk miljö. 

6.7.2. Vatten 
BKAB har ett internt vattenverk som har till uppgift att distribuera dricksvatten, 

brandsläckningsvatten och processvatten. Inkommande vatten är dricksvatten från 

Kävlinge kommun. Processvattnet som används i anläggningarna är totalavsaltat, och 

framställs på plats i en anläggning baserad på omvänd osmos.  

 

Beroendet av vatten under nedmontering och rivning beror till stor del på om 

segmentering av reaktortankarna sker under vattentäckning. Eventuell vattentillförsel 
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till systemrivning och dekontaminering av byggnader samt brandvatten kan dras via 

närliggande ledningar eller från markförlagda brandposter på okontrollerat område.  

Allt avloppsvatten från wc, tvättställ, duschar, kök och verkstäder med mera 

på okontrollerat område leds via avloppspumpstation till Kävlinge avloppsreningsverk. 

Avloppspumpstationen är placerad på Barsebäcksverkets område men drivs och 

underhålls av Kävlinge kommun. Hur pumpstationen ska hanteras kommer att utredas 

vidare tillsammans med Kävlinge kommun. 

 

Barsebäcksverkets byggnader och kulvertar är uppförda med olika typer av 

dränageledningar, som är anslutna till nedstigningsbrunnar eller dränagegropar. 

Byggnader med djup grundläggning har ett omgivande djupdränage för att förhindra 

upptryck av byggnaderna och minimera risken för inträngande vatten genom 

bottenplattor och väggar. Dränagevattnet leds till dagvattensystemet, förutom 

dränagevattnet från själva kraftverksbyggnaderna vilket släpps ut i respektive 

kylvattenkulvert. Djupbrunnar och dränering ska fungera under hela rivningstiden för 

att undvika vattenupptryck med åtföljande risk för översvämning.  

6.7.3. Ventilation och aktivitetsövervakning 
För B1 och B2 finns separata ventilationssystem, som betjänar olika utrymmen. Ett 

system finns för utrymmen på okontrollerat område och ett system för utrymmen på 

kontrollerat område. Luftutsläppen från kontrollerat område övervakas genom att 

kontinuerliga delflöden passerar provtagningsfilter för aerosoler. Provtagningsfiltren 

analyseras med avseende på radioaktiva ämnen. 

 

Det är lämpligt att behålla ordinarie ventilation, och därmed även ordinarie 

aktivitetsövervakning, i drift så länge som möjligt, till dess att de mest aktiva 

komponenterna i byggnaderna har avlägsnats. Separation av ventilation mellan 

avfallsbyggnaden och B1:s turbinbyggnad ingår som ett specialprojekt. Respektive 

delmoment planerar in när ordinarie ventilation ska kopplas ur och ersättas av mobila 

fläktar och mobil aktivitetsövervakning.  

6.7.4. Luft 
Idag finns det luftkompressorer placerade i verkstadsbyggnaden som förser kraftverket 

med instrument- och arbetsluft. Dessa är inte dimensionerade för att förse hela 

anläggningen med arbetsluft under nedmontering och rivning. Mobila kompressorer 

kommer därför att användas för de byggnader och delmoment som kräver luft.  

6.8. Fysiskt skydd 
Den förändrade kravbilden, tillsammans med de speciella förutsättningar som råder 

under nedmontering och rivning, innebär att nya analyser av det fysiska skyddet 

kommer att behöva genomföras för att säkerställa att SSM:s krav uppfylls. Vid behov 

kan analyserna utgöra underlag för förändringar i utformningen av det fysiska skyddet 

av Barsebäcksverket för att skapa förutsättningar för verksamhetens behov. 
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7. PÅVERKAN, EFFEKTER OCH 

KONSEKVENSER 

I detta kapitel beskrivs vilken miljöpåverkan projektet har, samt vad detta leder till för 

effekter och konsekvenser. Påverkan beskrivs med hänsyn till relevanta 

bedömningsgrunder, lagstiftning etc. I kapitel 10 görs en samlad bedömning av 

konsekvenserna och en avstämning mot nationella och regionala miljömål. Där görs 

även en bedömning av projektets förväntade påverkan på Natura 2000-området.  

7.1. Ianspråktagande av mark samt föroreningar i mark och byggnader 

7.1.1. Bedömningsgrunder 

Riktvärden för förorenad mark 

Haltnivåer av föroreningar i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för olika markanvändningar [13]. För Barsebäcksverket, som i detaljplanen är angivet 

som industriområde, ska riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM), 

klaras. 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

I Naturvårdsverkets handbok 2010:1 [14] finns vägledning vid återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten. Avfallsmassor som ska återanvändas vid anläggning måste klassas 

med avseende på föroreningsrisk och handboken anger bedömningsgrunder för detta. 

För Barsebäcksverket gäller att massor upp till och med klassning för ringa 

föroreningsrisk kommer att användas vid utfyllnad av området.  

Kulturmiljölagen (KML 1988:950) 

Enligt Kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka 

över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 

fornlämning. 

7.1.2. Påverkan, effekter och konsekvenser 

Ianspråktagande av mark 

Vid nedmontering och rivning kommer en del ytor inklusive ut- och nybyggnader att 

krävas för hantering och mellanlagring av avfall. Samtliga de ytor som tas i anspråk 

ligger inom Barsebäcksverkets nuvarande industriområde, och således kommer ingen 

jungfrulig mark att behöva tas i anspråk. 

För hanteringen av konventionellt avfall kommer ytor att iordningställas i den norra 

delen av industriområdet. Detta planeras att göras på ytor där det idag finns två 

sedimentdammar, som därför behöver dräneras och fyllas ut. 
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Vid avveckling av sedimentdammarna kommer vattnet i dammarna att provtas med 

avseende på radioaktivitet och konventionella föroreningar innan det pumpas ut i havet 

och sedimentmassorna kommer att omhändertas och transporteras antingen till SFR, till 

markförvar vid OKG, eller till konventionell deponi, beroende på aktivitetsnivåer och 

föroreningsinnehåll.  

Området är även väl undersökt med avseende på fornlämningar och samtliga 

fornlämningar är enligt Fornlämningsregistret undersökta och borttagna. Den planerade 

verksamheten bedöms därmed inte innebära några negativa konsekvenser för 

kulturmiljön.  

Förorening i mark, grundvatten och sediment  

Föroreningssituationen avseende konventionella föroreningar i mark, grundvatten och 

sediment inom Kraftverksområdet har kartlagts i tidigare studier inför nedmontering 

och rivning [15].  

 

Föroreningar har påträffats spritt i området och kan hänföras till flertalet olika 

föroreningskällor som har varit verksamma i omgångar under Barsebäcksverkets 

drifttid. De uppmätta föroreningshalterna är dock överlag låga, det har endast 

detekterats föroreningshalter över generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning i några punkter i området. De prover som har överskridit riktvärdena 

för MKM rör främst petroleumkolväten, PAH samt metaller. Även spridningsriskerna 

för markföroreningarna bedöms vara låga i och med att området har en flack topografi 

och att grundvattnet överlag ligger i jordarter med låg vattengenomsläpplighet. Ökad 

spridningsrisk finns längs rörledningar och kulvertar runt reaktorbyggnaderna. I 

rapporten [15] av Geosigma samt efterföljande sammanställningsrapport [16] gavs 

följande rekommendationer: 

 

• När asfalt i framtiden skall avlägsnas från området kommer den att behöva 

klassificeras med avseende på förekomst av tjärasfalt. 

• Högre halter eller mer utspridda förekomster av petroleumkolväten och metaller 

kan inte uteslutas inom delar av kraftverksområdet. Förnyad provtagning och 

riskbedömning rekommenderas därför vid förändrad markanvändning. 

• Särskilt behöver fördjupade undersökningar genomföras i området runt 

avfallsbyggnaden samt den gamla grusparkeringen då förekomst av 

petroleumkolväten har påträffats över riktvärdena för MKM. Föroreningarna kan 

härledas till potentiella föroreningskällor som olje- och dieselcisterner, spill av 

petroleumprodukter, en transformator samt till förekomst av tjärasfalt. 

• Metallhalterna i jorden vid hangaren (området runt sedimentbassängerna) 

rekommenderas att utredas ytterligare. Zinkhalten överstiger MKM. Metaller i 

jorden kan härledas till potentiella föroreningskällor som tidigare blästring och 

målning. 

• Med avseende på konventionella föroreningar i sedimentbassängerna 

rekommenderas att dammarna i samband med avveckling töms och att torrlagda 

jordmassor klassificeras med avseende på föroreningsgrad.  
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Förnyad provtagning och riskbedömning rekommenderas vid en framtida förändrad 

markanvändning. 

 

Under nedmontering och rivning kommer viss schaktning av marken krävas för att 

iordningsställa ytor och de nya byggnader som anläggs för avfallshantering. En del 

mark kan även behöva avlägsnas för att möjliggöra friklassning av byggnader. Dessa 

massor kommer att hanteras på samma sätt som övrigt radioaktivt material. Exempelvis 

rör detta sedimenten i sedimentbassängerna som innehåller låga mängder radioaktivitet 

[17] och därför kommer att omhändertas som radioaktivt avfall.  

 

Inför rivning kommer kompletterade markundersökningar att genomföras med fokus på 

de ovan nämnda rekommenderade områdena. Målet är att marken inom hela 

verksamhetsområdet ska uppnå riktlinjerna för MKM, och viss marksanering kommer 

troligtvis att krävas för att uppnå detta. Alla massor som schaktas bort från området 

kommer att provtas och hanteras utifrån föroreningsgrad.  

Konventionell förorening i byggnadsmaterial och konsekvenser av återfyllnad 

Här avhandlas de konventionella föroreningar som kan förekomma i byggnadsmaterial, 

och särskilt betong som kan komma att användas för återfyllnad. För hantering av 

radiologiska föroreningar i byggnader, se kapitel 6.3. Geosigma har genomfört en 

kartläggning [18] av konventionella föroreningar i Kraftverksområdets byggnader och 

material, samt en grov bedömning av i vilka volymer dessa finns i respektive media.  

 

Den genomförda undersökningen visar att det finns föroreningar i byggnadsmaterial, 

främst i betongen, i de flesta byggnader. Petroleumkolväten, främst tyngre alifater, finns 

i halter över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) i de flesta 

byggnader, men oftast är det ytligt sittande föroreningar. Av metaller är det främst 

arsenik som överstiger tillämpliga riktvärden och vars förekomst kan härledas till 

betongen i byggmaterialet snarare än till kraftverkets verksamhet. Halter av arsenik över 

MKM förekommer i turbinbyggnad B1.  

 

Det byggmaterial som är vanligast bland det material som är förorenat är betonggolv.  

En grov uppskattning ger att mängden betong som är förorenat med konventionella 

föroreningar i halter över riktvärdet för KM ger en volym av 100–200 m3, vilket innebär 

ca 250–500 ton. Förorenad betong där halterna av föroreningar överskrider gränsen för 

farligt avfall bedöms uppgå till ca 2,5 ton. Detta kan jämföras med att en planerad 

markutfyllnad av området kräver ca 218 000 ton krossad betong eller andra 

återfyllnadsmassor (förutsatt en marknivå på +103 m och att kylvattenkanalen inte fylls 

igen (se kap. 6.2.5)). 

 

Betongen kommer i så stor utsträckning som möjligt att användas till utfyllnad av de 

hålrum under mark som uppstår efter rivning. De massor som avses återvinnas för 

anläggningsändamål på plats kommer att saneras och kontrolleras innan användning. 

Informationen från kontrollerna kommer att utgöra underlag för bedömning av huruvida 

massorna kan användas för återfyllnad och om sådan återfyllnad är förenad med någon 

miljörisk. Riskbedömningen görs utifrån tillgänglig kunskap om avfallets innehåll, 
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avsedd användning och platsens egenskaper. Endast massor som innebär ringa 

föroreningsrisk kommer att återvinnas för anläggningsändamål på plats. 

Den betong som inte kan återanvändas för återfyllnad, samt annat friklassat 

rivningsmaterial, kommer att sorteras enligt föroreningsgrad och skickas till lämplig 

mottagningsanläggning enligt hanteringsstegen för konventionellt och farligt avfall.  

 

Eftersom delar av marken kommer att saneras och de massor som används för 

återfyllnad som mest ska innebära ringa föroreningsrisk kommer föroreningssituationen 

att förbättras jämfört med nuläget och nollalternativet och risken för att negativa 

konsekvenser uppstår för omgivningen är liten. Återvinning av massorna för 

anläggningsändamål på plats begränsar också behovet av jungfruliga massor för 

återfyllnad samt antalet transporter till och från anläggningen. 

7.2. Naturmiljö 

7.2.1. Bedömningsgrunder 

Svensk standard för naturvärdesinventering, SS 199000 

Den svenska standarden för naturvärdesinventering, SS 199000, omfattar specifikation, 

genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning av naturvärdesinventering. 

Standarden är ett ramverk som beskriver principer för hur naturvärdesbedömning ska gå 

till, vilka kunskapskrav som ska ställas och hur resultat ska redovisas. Principen för 

standarden är följande: 

Inventeraren bedömer vilka naturvårdsarter som finns och vilka förutsättningar att hysa 

biologisk mångfald som området har. Varje område bedöms utifrån två parametrar, 

artvärde och biotopvärde. Artvärdet utgörs av förekomst av naturvårdsarter, det vill säga 

rödlistade, skyddade arter eller arter som indikerar värdefulla miljöer. Biotopvärdet 

berättar vilka förutsättningar som finns i området för att kunna hysa en stor biologisk 

mångfald.  Klassning görs enligt följande 5 nivåer: 

1. Högsta naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald 

på nationell eller internationell nivå.  

2. Högt naturvärde – området bedöms ha särskild betydelse för biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå motsvarande t.ex. skogsstyrelsens ”nyckelbiotop”.  

3. Påtagligt naturvärde – kvaliteten motsvarar ungefär skogsstyrelsens ”objekt med 

naturvärde” eller länsstyrelsens ”restaurerbar naturlig fodermark”  

4. Visst naturvärde – trots stor mänsklig påverkan finns strukturer eller arter av positiv 

betydelse för biologisk mångfald.  

5. Lågt naturvärde – exempelvis hyggen, trädplantager, åkrar, igenväxande åkermark 

mm. 
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Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 

I artskyddsförordningen regleras bestämmelser för att säkra den biologiska mångfalden 

genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer, flora och fauna inom 

Sveriges gränser. I bilaga 1 till förordningen anges djur- och växtarter vars 

bevarandestatus inte anses gynnsam och som därför omfattas av 

fridlysningsbestämmelser.  

För djurarter som omfattas av fridlysningsbestämmelser enligt 4§ är det förbjudet att 

1. Avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder, 

3. Avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Vid ingrepp som riskerar att påverka arter som omfattas av artskydd enligt bilaga 1 i 

artskyddsförordningen behövs dispens från länsstyrelsen innan åtgärden kan utföras. 

Generellt biotopskydd 

I 7 kap. 11 § miljöbalken samt i förordningen om områdesskydd regleras bestämmelser 

om generella biotopskyddsområden. Generellt biotopskydd är en skyddsform som 

används för små mark- och vattenområden som är värdefulla och viktiga för flera olika 

organismer. Skyddet innebär att områden med generellt biotopskydd inte får tas bort 

eller skadas. Vid ingrepp som kan skada dessa områden behövs dispens från 

länsstyrelsen innan åtgärden kan utföras. 

 

Biotoperna som omfattas av generellt biotopskydd i hela Sverige är: 

 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

• Åkerholme 

• Allé 

• Pilevall 

 

7.2.2. Förutsättningar 
En naturvärdesinventering inför nedmontering och rivning har tagits fram av ÅF. [19] 

Inventeringsområdet i rapporten omfattar ca 36 ha och avgränsas av Öresund i väster 

och söder, betesmark i norr och kraftverksvägen i öster. Inventering i fält skedde både 

på land och i marin miljö i kylvattenkanalen, hamnbassängen samt kustpartierna ca 10 

meter ut från strand/landlinjen. 
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Totalt identifierades och avgränsades fem naturvärdesobjekt, nio naturvårdsarter och 

fem områden som omfattas av det generella biotopskyddet. Naturvärdesobjekten 

bedömdes ha ett visst, påtagligt eller högt naturvärde (högst naturvärdesklass 2), se 

Figur 15 och Figur 16 nedan: 

 

Figur 15. Naturvärdesobjekt, naturvårdsarter och generella biotopskydd inom inventeringsområdet 

(landmiljön). Siffror för linjer anger typ av biotopskydd: 1=Stenmur, 2=Allé, (3,4,5)=Pilevall. Siffror för 

ytor anger typ av naturvärdesobjekt: 1=sandstrand, 2,3=damm. 
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I inventeringsområdet på land har inte några högre naturvärden hunnit utvecklas. 

Naturvärden finns främst för småfåglarna som använder de talrika buskmarkerna samt 

groddjuren som använder dammarna i området.  

 

Figur 16. Naturvärdesobjekt i den marina delen av inventeringsområdet. A1 etc. visar 

provtagningspunkter. 

De marina miljöerna i inventeringsområdet består huvudsakligen av grunda, marina 

mjuk- och hårdbottnar. Sådana områden är ofta viktiga uppväxtplatser för fiskyngel 

samt födosökslokaler för både fisk och vadande fågel. De grunda mjukbottnarna i 

inventeringsområdet är av samma typ som innefattas av Natura 2000-områdestypen 

”sublittorala sandbankar”. Det är även samma områdestyp som finns i Natura 2000-

området Salviken/”Löddeåns mynning”.  

Under inventeringstillfället påträffades totalt tio olika naturvårdsarter, t.ex. vanlig 

groda, vanlig padda, ejder, ask, ålgräs och ål.  

Den rödlistade arten utter (NT) har setts ett par gånger under maj 2018 i 

kylvattenkanalen i verket. En utsökning av samtliga rödlistade arter runt 

inventeringsområdet utfördes april 2018. Resultatet visar att flera av de rödlistade 
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arterna i Artportalen har noterats i närheten av eller i inventeringsområdet. Det är främst 

fåglar som setts i omgivningen då det nära verket finns flera fågelrika områden mest i 

form av våtmarker. Många fågelarter är också knutna till havet utanför och dessa nyttjar 

inte det inventerade området.  

Bland rödlistade, terrestra organismer som kan ha sin hemvist i det undersökta området 

kan nämnas växterna paddfot (NT), pipstäkra (EN), praktnejlika (EN), spjutsporre (EN), 

marrisp (VU) bolmört (NT) och smal käringtand (NT) samt fåglarna buskskvätta (NT), 

gråtrut (VU), hussvala (VU), rapphöna (NT), stare (VU), svart rödstjärt (NT), 

svarthakad buskskvätta (EN), sävsparv (VU) och ängspiplärka (NT). Inga limniska 

naturvårdsarter har noterats i Artportalen. Bland rödlistade, marina organismer som kan 

ha sin hemvist i det undersökta området kan nämnas torsk (VU), ål (CR) och 

”köpenhamnsmussla” (Parvicardium hauniense, VU). 

 

Vid inventeringen noterades även fem områden som omfattas av det generella 

biotopskyddet. Biotoperna är pilevallar, alléer och en stenmur, vilka kan ses 

grönmarkerade i Figur 15. 

7.2.3. Påverkan, effekter och konsekvenser 
Projektet kan komma att påverka enstaka individer av de skyddade arterna backsvala, 

blå kärrhök, brandkronad kungsfågel, buskskvätta, fjällvråk, gråtrut, havsörn, hussvala, 

kungsfågel, pilgrimsfalk, silltrut, stare, storspov, svart rödstjärt, svarthakad buskskvätta, 

sånglärka, sädgås, sävsparv, tornseglare, utter, vanlig groda, vanlig padda, 

vinterhämpling och ängspiplärka. Detta främst genom minskad födoresurs för fåglar och 

förlust av potentiella lekvatten för groddjur. Projektet bedöms dock inte medföra en risk 

att påverka gynnsam bevarandestatus nationellt eller lokalt för någon art, med möjligt 

undantag för svart rödstjärt. Orsaken till att bara en art har pekats ut är att få och små 

ytor av livsmiljöer för skyddade arter påverkas av projektet och att inga av de berörda 

hotade arterna är beroende av dessa miljöer.  

Sedimenten i dammarna där groddjur påträffats innehåller radioaktivitet och planeras att 

tas bort från området i samband med rivningen. Enligt artskyddsutredningen [19] 

bedöms inte några groddjursarters gynnsamma bevarandestatus påverkas av projektet. 

Enstaka individer av groddjur av framförallt vanlig groda och vanlig padda kommer att 

försvinna. För att minimera påverkan bör dammarna tas bort utanför groddjurens 

lekperiod (april-maj) men i första hand vintertid då den biologiska aktiviteten är som 

lägst och ynglen i vattnet har låtits växa upp. På så sätt får groddjuren söka upp nya 

vatten nästa lekperiod utan att störa reproduktionsframgången för det ingående året. 

Inom cirka 3 km radie från projektet finns ungefär sju våtmarker med öppna vattenytor. 

Avståndet till närmaste damm utanför inventeringsområdet är cirka 100 meter. Andra 

fuktiga miljöer finns i betesmarken direkt norr om projektet. Det innebär att det finns 

alternativa livsmiljöer i närområdet som kan användas av de arter t.ex. groddjur som 

nyttjar de dammar som kan komma att påverkas av projektet.  

Svart rödstjärt häckar främst i södra Sverige och är talrikast i Skåne med ca 400 par. 

Arten är klassad som (NT) men det finns inga tecken på betydande 
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populationsförändring. Modernisering och ”allmän uppsnyggning” av industriområden 

och bangårdar är det största hotet mot arten. Ruderatmarker - ogräsbevuxna grusplaner, 

jordhögar, upplagsplatser gynnar arten i bl.a. industri och hamnområden. Enligt 

Artportalen finns totalt fjorton fyndplatser av svart rödstjärt inom en radie på 3 km från 

projektet, ofta med flera fynd av individer per fyndplats. Några av dessa berör 

fyndplatser som är registrerade som spel/sång och permanent revir samt par i 

häckningstid i lämplig biotop och nyligen flygfärdiga ungar. Det finns en stor osäkerhet 

i hur arten nyttjar själva projektområdet för häckning och om gynnsam bevarandestatus 

för svart rödstjärt kan påverkas av projektet.  I närområdet finns dessutom flera olika 

typer av urbana miljöer i jordbrukslandskapet som kan fungera som alternativa miljöer 

för arter som nyttjar projektets industribyggnader. Det närmaste ligger cirka 200 meter 

från projektet.  

I kylvattenkanalen har utter påträffats i maj 2018. Utter innefattas i 

artskyddsförordningen, även om dess bevarandestatus bedöms ha förbättrats de senaste 

åren [20]. Utterns naturliga utbredningsområden innefattar dock inte miljön vid ett 

kärnkraftverk, och det finns andra lämpliga livsmiljöer i närområdet. Skyddande 

vegetation, buskar och träd kan om möjligt bevaras utmed stränderna för att bl.a. gynna 

utter.  

 

Ytterligare en art som har påträffats i kylvattenkanalen är ålgräs, vilken är en nyckelart 

för ålgräsängar och är den Natura 2000-områdestyp som finns i Salviken. Då 

kylvattenkanalen kommer att lämnas utan åtgärd under nedmontering och rivning 

bedöms ålgräsutbredningen i området inte påverkas av planerade rivningsaktiviteter. 

För att minska påverkan på de marina naturmiljöerna bör de generellt skyddas vid 

rivningsarbeten genom att begränsa sedimentspill (damm från rivning och krossning av 

betong etc.) ut i havet via dagvattenledningar eller direkt via landavrinning.  

Vad gäller det generella biotopskyddet som omfattar alléer, pilevallar och en stenmur så 

bedöms de inte påverkas av planerad verksamhet. Någon dispensansökan från det 

generella biotopskyddet anses därför inte nödvändig i detta skede. Om risk för påverkan 

identifieras i senare skede kommer skyddsåtgärder vidtas och biotopskyddsdispens 

kommer att sökas hos länsstyrelsen.  

 

7.3. Buller  

7.3.1. Bedömningsgrunder 
De bullrade verksamheterna under nedmontering och rivning kan klassas dels som 

byggbuller, dels som trafikbuller. I Naturvårdsverkets vägledning för industribuller 

anges att buller från trafiken inom verksamhetsområdet som huvudprincip bör bedömas 

som industribuller. För trafik till och från verksamhetsområdet bör istället riktvärden för 

trafikbuller vara vägledande. 
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Byggbuller 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från byggplatser [21], se Tabell 5, 
vilka tillämpas för den planerade nedmonteringen och rivningen. Bullervärdena för 

ekvivalent ljudnivå (LAeq) i tabellen är angivna som frifältsvärden under dag, kväll 

respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde 

för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid under tiden 22–07. 

 
Tabell 5. Riktvärden för buller från byggplatser. 

 Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar 

Område Dag 

07-19 

LAeq 

Kväll 

19-22 

LAeq 

Dag 

07-19 

LAeq 

Kväll 

19-22 

LAeq 

Natt 

22-07 

LAeq 

Natt 

22-07 

LAFmax 

Bostäder för permanent boende och fritidshus 

Utomhus (vid 

fasad) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA 

Inomhus 

(bostadsrum) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

, sön- och helgdag Samtliga dagar 

Buller från vägtrafik 

Riktvärden för buller från vägtrafik togs fram i infrastruktur-propositionen 1996/97:53, 

och dessa värden är praxis än idag för att säkerställa att en god miljökvalitet nås utanför 

befintliga bostäder [22]. Riktvärdena som bör underskridas anges i Tabell 6. 
 

Tabell 6. Riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

 Bostads-fasad 

(Leq24h) 

Bostads-uteplats 

(Leq24h) 

Bostads-uteplats 

(Leq24h) 

Buller från väg 55 dBA ~ 55 dBAII 70 dBAI 

I Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl 06-22) 
II Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. Enligt 

Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h (samma som för spår 

samt ambitionsnivå enligt anknytande dokument från centrala myndigheter). Det kan även noteras att 50 

dBA Leq bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika olägenhet för 

människors hälsa enligt trafikbullerförordningen.  

 

7.3.2. Förutsättningar 
Beräkning av förväntade ekvivalenta bullernivåer under nedmontering och rivning har 

genomförts av ÅF infrastructure AB. Beräkningar har gjorts av dels bullerspridning från 

rivningsverksamheten (industribuller), dels av trafikbuller från vägtransporter kopplat 

till rivningsverksamheten. För data i följande avsnitt hänvisas till rapporten [23].   
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Tre olika beräkningsfall har utretts: 

1. Buller från förberedelsearbete och radiologisk rivning 

2. Buller från konventionell rivning inom Kraftverksområdet 

3. Buller från konventionell rivning av mellanlagren (inom Hamnområdet) 

Beräkningsfallen för vägtransporterna avser samma driftskeden som beräkningarna av 

buller från rivningsarbetet. Den konventionella rivningen delas dock upp i två olika 

beräkningsfall (extremfall) för hur betongmassorna kommer att hanteras. Antingen 

kommer all betong att användas till återfyllnad (beräkningsfall 5) eller så kommer all 

betong att transporteras bort från området och annat material för återfyllnad 

transporteras dit (beräkningsfall 6).  

För alla beräkningsfall är utgångspunkten att de omfattar rivningsverksamhet dagtid 

(måndag-fredag) under tidsperioden kl. 06-18. Under övriga tidsperioder planeras ingen 

rivningsverksamhet. Utgångspunkten i beräkningarna har varit att representera ett, ur 

bullersynpunkt, värsta (mest bullrande) fall utan bullerdämpande åtgärder.  

Beräkningar av förväntade ekvivalenta bullernivåer från rivningsarbetet och tillhörande 

transporter har genomförts för sex stycken mottagarpunkter (MP), se Figur 17. 
Mottagarpunkterna representerar de närmaste belägna bostäderna i olika riktningar från 

Barsebäcksverket. Husen i mottagarpunkt 2 och 3 ägs av koncernen som BKAB tillhör. 

 

Figur 17. Mottagarpunkternas placering. 
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Bullerberäkningarna för vägtransporterna avser endast trafik på Kraftverksvägen från 

Barsebäcksverket och till väg 1136 där befintlig trafik antas dominera bulleralstringen. 

Antagandet är baserat på trafikverkets senaste trafikmängdsmätning (från år 2016) av 

årsdygnstrafiken på väg 1136, då det i genomsnitt uppmättes 1600 passager per dag 

varav 90 utgjordes av lastbilar.  

I Tabell 7 visas de uppskattade antal transporter under nedmontering och rivning som 

använts som indata till trafikbullerberäkningarna.  

Tabell 7. Uppskattat antal vägtransporter under nedmontering och rivning för de olika 

bullerberäkningsfallen. 

Beräkningsfall 

Antal 

lastbilstransporter 

per dag 

Antal 

personbilstransporter 

per dag 

Förberedelse och radiologisk 

rivning 15 300 

Konventionell rivning med 

återfyllnad 17 100 

Konventionell rivning med 

borttransport 49 100 

Konventionell rivning av 

mellanlagren 16 100 

 

7.3.3. Påverkan, effekter och konsekvenser 

Buller från rivningsarbetet 

Den radiologiska rivningen pågår inne i byggnaderna och ger därför inte något 

betydande buller till omgivningen.  

Beräkningen av bullrande aktivitet från industriområdet (byggbuller) visar att den mest 

bullrande perioden sker under den konventionella rivningen inom Kraftverksområdet. 

Krossverket beräknas ge det dominerande bullret till samtliga mottagarpunkter vid den 

konventionella rivningen. Den högsta bullernivån beräknas till 56 dBA ekvivalentnivå 

vid mottagarpunkt 3 (MP3), vilket innebär att riktvärdet för byggbuller på 60 dBA 

ekvivalentnivå vid fasad precis innehålls, se Figur 18. Vid MP2 och MP1 beräknas den 

ekvivalenta bullernivån vid konventionell rivning vara 55 dBA respektive 51 dBA. 

Den konventionella rivningen väntas pågå upp till 5 år. 
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 Vid den konventionella rivningen inom Hamnområdet uppnås en högsta ljudnivå i MP3 

till 49 dBA ekvivalentnivå, medan det för motsvarande punkt vid förberedelsearbeten 

och radiologisk rivning är 47 dBA ekvivalentnivå.  

Bullervillkoren gällande byggbuller väntas således innehållas för all den närmaste 

bebyggelsen så länge arbeten endast utförs dagtid, och inga hälsokonsekvenser bedöms 

därmed uppstå för de närboende. För att minska bullerpåverkan kan dock vissa åtgärder 

vidtas i form av planering av verksamheten så att inte alla bullrande moment pågår 

samtidigt, eventuellt i kombination med avskärmning av rivnings- /krossningsplatsen 

med containrar eller dylikt.  

 

Figur 18. Ekvivalent ljudnivå vid mottagarpunkter vid konventionell rivning. Bullerkarta från ÅF 

Infrastructure AB. 
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Trafikbuller 

I Tabell 8 redovisas de beräknade ekvivalenta ljudnivåerna från vägtransporterna till 

mottagarpunkterna.  

Tabell 8. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i mottagarpunkterna under nedmontering och rivning. 

Beräkningsfall Beräknad ekvivalent ljudnivå i dBA 

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 

Förberedelse och 

radiologisk rivning 

26 33 45 21 19 18 

Konventionell rivning 

med återfyllnad 

23 30 42 18 16 15 

Konventionell rivning 

med borttransport 

26 33 45 21 19 18 

Konventionell rivning 

av mellanlagren 

23 30 42 18 16 15 

 

Beräkningarna visar att Mottagarpunkt 3 (MP3) är den mest bullerexponerade 

mottagarpunkten gällande buller från vägtransporterna. Den ekvivalenta ljudnivån 

uppgår som mest till 45 dBA för MP3. Beräknad maximal ljudnivå vid MP3 uppgår till 

62 dBA. Riktvärde finns endast för ekvivalent ljudnivå för befintliga bostäder, och det 

värdet ligger på 55 dBA vid fasad. Bullerriktvärdena kommer således utan problem 

innehållas för alla närliggande bostäder även vid det värsta-fallscenario att all betong 

behöver transporteras bort och ny återfyllnad behöver transporteras dit. 

Transporter hörande till rivningsarbetet planeras att endast gå dagtid mellan kl. 06-18 

(måndag-fredag), varvid bullerpåverkan blir mycket liten för de närboende. Ytterligare 

bullerskyddsåtgärder avseende transporter bedöms inte vara nödvändiga. 

  

7.4. Radiologiska utsläpp och resulterande dos 

7.4.1. Bedömningsgrunder 

Dos till kritisk grupp 

Den effektiva dosen till en representativ person från kritisk grupp av ett års luft- och 

vattenutsläpp av radioaktiva ämnen från alla anläggningar belägna inom samma 

geografiska område ska inte överstiga 0,1 mSv/år enligt villkor 21 i SSM:s 

tillståndsvillkor för avveckling av kärnkraftsreaktorer. 
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7.4.2. Påverkan, effekter och konsekvenser 
Reaktorerna i Barsebäck har varit avställda under många år och utsläpp av de flesta 

ämnen som var aktuella under effektdrift har under servicedriften helt upphört. Detta 

gäller t.ex. jod (I-131), ädelgaser och kol-14 (C-14). 

Uppskattade utsläpp under nedmontering och rivning av B1 och B2 härrör framförallt 

från:  

• Nedmontering och rivningsaktiviteter, inklusive segmenteringsarbeten, av 

reaktortankarna. 

• Frigörelse av vätskeformig aktivitet från systemdelar vid tömning, sanering och 

kapningsaktiviteter. 

Radiologiska utsläpp till luft och vatten har bedömts och prognosticerats i en 

underlagsrapport till SAR för nedmontering och rivning (som krävs enligt 

kärntekniklagen). Om inget annat anges hänvisas till rapporten [24] för 

konsekvensbedömningarna i följande avsnitt. 

Utsläpp till luft 

Den frigörelse av radioaktiva ämnen till luft som kan ske under nedmontering och 

rivning är orsakad av kapnings- och segmenteringsaktiviteter, vilka potentiellt kan 

frigöra crud och neutroninducerad aktivitet i form av aerosoler. Aerosoler utgörs av 

korrosionsprodukter och fissionsprodukter. Utsläppen av aerosoler har under både 

effekt- och servicedrift dominerats av nukliden kobolt-60 (Co-60), vilken även kommer 

att vara dominerande under nedmontering och rivning när det gäller dos till 

omgivningen. Co-60 är därför referensnuklid för den utsläppsredovisning som har 

gjorts.  

För att kunna beräkna utsläppen har en rivningssekvens antagits. I verkligheten kan 

arbetena komma att utföras i en annan ordning och/eller vid ett annat årtal. I Tabell 9 
respektive Tabell 10 visas de beräknade utsläppen till luft från B1 respektive B2 för 

olika årtal.  

Tabell 9. Luftutsläpp av Co-60 från B1 under nedmontering och rivning. 

Påbörjas år Utsläpp av Co-60 

(Bq) 

Planerade arbeten som påverkar utsläpp 

2020 5,8x106 Reaktorinneslutningen 

2021 8,3x106 Turbinbyggnad 

2022 6,4x106  

2023 9,4x106 Reaktortank 

2024 5,3x106 Biologiska skyddet 

2025 4,8x106 Reaktorbyggnad 

2026 3,6x106 Reaktorhall 

2027 5,0x106 Avfallsbyggnad 
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Tabell 10. Luftutsläpp av Co-60 från B2 under nedmontering och rivning. 

Påbörjas år Utsläpp av Co-60 

(Bq) 

Planerade arbeten som påverkar utsläpp 

2020 1,6x107 Reaktorbyggnad 

2021 7,5x106 Reaktorinneslutningen 

2022 1,5x107 Reaktortank 

2023 5,7x106 Turbinbyggnad 

2024 5,7x106 Biologiska skyddet 

2025 4,3x106 Reaktorhall 

2026 3,6x106  

2027 3,1x106  

 

I Figur 19 redovisas sammanfattat de historiska samt de förväntade utsläppen till luft av 

kobolt-60 under nedmontering och rivning.  

 

Figur 19. Prognos aktivitetsutsläpp till luft B1+B2 under nedmontering och rivning. För utsläpp fram till 

år 2017 redovisas det faktiska utfallet. Variationen i aktivitetsutsläpp beror på vilka moment som 

planeras att genomföras under respektive år. Detta kan komma att ändras. 

De högsta nivåerna av luftutsläpp sker enligt prognosen 2018. Detta beror på 

rivningsförberedande åtgärder, vilka genomförs inom ramen för nuvarande tillstånd. 

Referensvärdena i diagrammet representerar BKAB:s åtagande gentemot 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att årligen utarbeta referensvärden för utsläpp från 
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varje kärnkraftsreaktor. Referensvärdena utgör en prognos som ska anmälas till SSM, 

men är ej bindande.  

Barsebäcksverkets aktivitetsutsläpp [Bq] kan även uttryckas som dos [mSv] till kritisk 

grupp.  

Traditionellt har Barsebäcksverkets luftutsläpp endast skett via huvudskorstenarna på 

vardera 113 m. I beräkningarna av dos antas att en del av aktivitetsutsläppen till luft 

under nedmontering och rivning kommer att ske via servicebyggnad 1, med 

utsläppshöjd ca 11 m. Då utsläppen sker från höjdnivå ca 10 gånger lägre än 

huvudskorstenen beräknas dessa utsläpp med en ca 10 gånger högre 

dosomvandlingsfaktor. Det är möjligt att även avfallsbyggnaden blir en separat 

utsläppspunkt med ca 20 m utsläppshöjd. Detta har tagits hänsyn till i 

dosberäkningarna.  

Beräkningsresultaten av dos från utsläppen för olika åldersgrupper visar att högst dos 

erhålls för åldersgruppen 12–17 år. Den maximalt belastade åldersgruppen kallas kritisk 

grupp, för vilken resultaten redovisas (se Figur 20). Dosen domineras av bidrag från 

nukliderna Co-60 och Cs-137, vardera med ca 30–60 %. 

 

Figur 20. Uppskattad dos till kritisk grupp (12–17 år) för B1 + B2 aktivitetsutsläpp till luft under 

nedmontering och rivning. Variationen i aktivitetsutsläpp beror på vilka moment som planeras att 

genomföras under respektive år. Detta kan komma att ändras. 
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Diagrammet visar att SSM:s doskriterium på högst 0,1 mSv per år innehålls med god 

marginal. 

Utsläpp till vatten 

Mängden vatten som kommer att hanteras under nedmontering och rivning kommer att 

minska jämfört med servicedriften. Vissa aktivitetsutsläpp kan dock ske under spolning 

av systemen, sanering, dekontaminering och tömning av vattenburna system. 

I nuvarande miljödom har BKAB krav på ett omblandningsflöde om minimum 4 m3/s i 

samband med vattenutsläpp från avfallsbyggnaden. Detta är en rest sedan drifttiden då 

vattenutsläppen pumpades ut med kylvattenflödet. En förutsättning för att kunna 

genomföra nedmontering och rivning är att pumparna som ger omblandningsflödet i 

samband med vattenutsläpp från avfallsbyggnaden kopplas bort. Detta för att bland 

annat kunna friklassa och riva rensverksbyggnaden, friklassa, riva och fylla igen 

kylvattenkulvertarna på B2 samt nedmontera kondensorn på B2. Istället kan ett flöde 

om ca 0,02 m3/s vid utpumpningen av vatten från avfallsanläggningen användas vid 

utpumpning till kylvattenkanalen.  

Radiologisk påverkan från det minskade utpumpningsflödet har utretts av BKAB och 

bedöms inte ge någon radiologisk påverkan på människa eller miljön. Dosbidraget till 

kritisk grupp av det minskade utpumpningsflödet blir försumbar.  

Prognos av utsläpp till vatten av referensnukliden Co-60 från B1 och B2 under 

nedmontering och rivning redovisas i Figur 21. 

 

Figur 21. Prognos aktivitetsutsläpp till vatten B1+B2 under nedmontering och rivning. För utsläpp fram 

till och med år 2017 redovisas det faktiska utfallet. Variationen i aktivitetsutsläpp beror på vilka moment 

som planeras att genomföras under respektive år. Detta kan komma att ändras. 
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I Figur 22 visas beräknad dos till kritisk grupp (12–17 år) från aktivitetsutsläpp till 

vatten under nedmontering och rivning. 

 

Figur 22. Uppskattad dos till kritisk grupp (12–17 år) för B1 + B2 aktivitetsutsläpp till vatten under 

nedmontering och rivning. Variationen i aktivitetsutsläpp beror på vilka moment som planeras att 

genomföras under respektive år. Detta kan komma att ändras. 

Sammanlagd dos 

I Figur 23 visas den sammanlagda dosen till kritisk grupp (12–17 år) från luft- och 

vattenutsläpp från Barsebäcksverket.  

Dosbidraget till kritisk grupp är relativt konstant under hela tidsperioden. Detta kan bero 

på att de mest utsläppsgenererande aktiviteterna, t.ex. segmentering av interndelar, 

redan till stor del är avslutade då sökt verksamhet (nedmontering och rivning) inleds ca 

år 2020. Gjorda antaganden och beräkningar resulterar i en maximal dos på ca 

0,0000023 mSv, vilket är ungefär 40 000 gånger lägre än den dos som inte får 

överskridas under ett år. Enligt beräkningarna finns alltså mycket goda marginaler till 

doskravet i SSM:s tillståndsvillkor. Inga konsekvenser för människors hälsa till följd av 

radiologiska utsläpp förväntas således. 
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Figur 23. Sammanlagd dos till kritisk grupp (12–17 år) för aktivitetsutsläpp från hela Barsebäcksverket 

under nedmontering och rivning. 

Alla kärntekniska anläggningar i drift ska genom radiologisk omgivningskontroll 

fortlöpande provta, analysera och utvärdera halten av olika radionuklider i 

anläggningens omgivning, och rapportera resultaten till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Detta görs främst avseende biologiska organismer, men även till exempel vatten, 

rötslam och sediment ingår i varierande utsträckning.  

 

Barsebäcksverket omfattas i dagsläget av ett anpassat och mindre omfattande 

omgivningskontrollprogram. Resultat från tidigare mätningar visar att aktiviteten i 

omgivningen är mycket låg eller under detektionsgränsen [25]. Efter nedmontering och 

rivning kommer den radiologiska omgivningspåverkan att upphöra helt, och 

konsekvenserna bedöms bli positiva gentemot situationen under avställnings- och 

servicedrift. 
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7.5. Icke-radiologiska utsläpp till luft 

7.5.1. Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer 

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns det miljökvalitetsnormer för ett flertal 

olika luftföroreningar. Miljökvalitetsnormerna utgör juridiskt bindande styrmedel. De 

normer som är aktuella i detta projekt gäller kvävedioxid och partiklar, se Tabell 11. 
 

Tabell 11. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar. 

Parameter Miljökvalitetsnorm (µg/m3) Anmärkning 

Kvävedioxid NO2 40 µg/m3 (årsmedelvärde) 

60 µg/m3 (dygnsmedelvärde) 

 

90 µg/m3 (timmedelvärde) 

Får ej överskridas 

Får ej överskridas mer än 7 

dygn per år 

Får ej överskridas mer än 175 

timmar per år 

Partiklar, PM10 40 µg/m3 (årsmedelvärde) 

50 µg/m3 (dygnsmedelvärde) 

 

Får ej överskridas 

Får ej överskridas mer än 35 

dygn per år 

7.5.2. Påverkan, effekter och konsekvenser 
Utsläpp till luft uppstår dels direkt vid nedmontering och rivning, dels indirekt genom 

arbetsmaskiner och transporter. De direkta utsläppen till luft från rivning av byggnader 

bedöms främst bestå av partiklar och damning. Dessa kommer dock endast att uppstå 

lokalt på platsen. Bedömningen är att påverkan från dammspridning till omgivningen 

blir begränsad. Precis norr om sedimentdammarna som skulle kunna användas för 

krossning och lagring av betong finns brukad jordbruksmark, och närmaste bostadshus 

ligger minst ca 300 meter från närmaste sedimentdamm. För att begränsa utsläppen av 

damm och stoft till luft kommer normal dammbekämpning, till exempel 

vattenbegjutning, att göras vid behov vid rivningsarbetena. Det mesta av dammet och 

stoftet binds då upp av vattnet, som därefter samlas upp och renas. 

 Nuvarande halter av partiklar (PM10) i området runt Barsebäcksverket ligger på ca 14 

µg/m3 (årsmedelvärde), vilket är väl under miljökvalitetsnormen på 40 µg/m3. Planerade 

åtgärder bedöms inte kunna medföra några svårigheter att följa miljökvalitetsnormen.  

Utsläppen till luft från arbetsmaskiner och interna transporter kommer att öka under 

nedmontering och rivning jämfört med i dagsläget. Utsläppen består främst av 

växthusgaser och försurande gaser som t.ex. kvävedioxid. Utsläppen från 

arbetsmaskiner kommer dock endast att ske lokalt inom området. Den trafikökning som 

verksamheten under nedmontering och rivning ger upphov till på det allmänna vägnätet 

är endast marginell och tidsbegränsad. Nuvarande halter av kvävedioxid i området runt 

Barsebäcksverket ligger på ca 6-7 µg/m3 (årsmedelvärde), vilket är långt under 

miljökvalitetsnormen på 40 µg/m3. De planerade åtgärderna bedöms inte kunna medföra 
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några risker för att miljökvalitetsnormen överskrids. Utsläppen till luft bedöms inte 

heller bidra mer än marginellt till växthuseffekt, försurning och övergödning. 

7.6. Icke-radiologiska utsläpp till vatten 

7.6.1. Bedömningsgrunder 
För vattenmiljön finns miljökvalitetsnormer, som är juridiskt bindande styrmedel som 

uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Kvaliteten i 

vattenförekomsten får inte heller försämras med tiden. Vid prövningen av en 

verksamhet eller andra förändringar som innebär att statusen kan försämras, behöver 

verksamhetsutövaren kunna visa att förändringarna inte påverkar 

miljökvalitetsnormerna negativt.  

Barsebäcksverket ligger vid kustvattenförekomsten Lommabukten. Den ekologiska 

statusen har klassats som måttlig av Vattenmyndigheten. Vattenmiljön har stora 

problem med näringsämnen, och kvalitetsfaktorn för övergödning har fått framflyttade 

krav gällande god status till 2027. Anledningen till detta är att över 60 % av tillförseln 

av näringsämnen kommer från utsjön vilket gör att det inte anses möjligt att uppnå god 

ekologisk status tidigare.  

Vidare uppnår vattenförekomsten ej god kemisk ytvattenstatus. Detta på grund av de 

höga kvicksilverhalterna och halter av polybromerade difenyletrar (PBDE). Dock har 

båda dessa ämnen getts undantag i form av mindre stränga krav eftersom det anses 

tekniskt omöjligt att sänka halterna till nivåer som motsvarar god status. Förutom för 

dessa ämnen ska vattenförekomsten uppnå god kemisk ytvattenstatus (beslutad 

miljökvalitetsnorm 2017-02-23). Den kemiska statusen, bortsett från de undantagna 

ämnena, är klassad som god. [6] 

7.6.2. Påverkan, effekter och konsekvenser 
Under nedmontering och rivning finns följande utsläpp av vatten från 

verksamhetsområdet vid Barsebäck: 

• Renat vatten från avfallsbyggnaden 

• Sanitärt avloppsvatten och spillvatten (går till det kommunala ledningsnätet) 

• Utsläpp från tömning av sedimentationsbassänger 

• Dagvatten 

Intaget av kylvatten har tidigare skett i kanalen mot Salviken (kylvattenkanalen), och 

utsläppet direkt i Öresund (utloppskanalen), se Figur 24. Alla vattenströmmar i området 

förutom dagvatten och sanitärt avloppsvatten släpps ut i utloppskanalen. Eftersom 

reaktorerna inte är i drift längre sker inget utsläpp av uppvärmt kylvatten. 

Under nedmontering och rivning kommer intaget av vatten från kylvattenkanalen att 

upphöra, och kylvattenkanalen kommer att lämnas intakt vilket innebär att inga utsläpp 

till vatten eller risk för grumling finns gällande kylvattenkanalen.  
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Nedan beskrivs påverkan på omgivningen från alla vattenströmmar ovan, utom vatten 

från avfallsbyggnaden som beskrivs i avsnitt 8.3.  

 

Figur 24. Utsläppspunkter vid Barsebäcksverket. Utsläppspunkter för dagvatten är markerade med röda 

kryss. Kylvattenutloppet är markerat med röd ellips. 

Sanitärt avloppsvatten och spillvatten 

Utsläpp av sanitärt avloppsvatten från wc, tvättställ, duschar, kök och verkstäder med 

mera på okontrollerat område leds via avloppspumpstation till Kävlinge 

avloppsreningsverk. Detta vatten väntas endast påverkas marginellt och tillfälligt under 

nedmontering och rivning med ett ökat antal personer verksamma på anläggningen 

under rivningsskedet. 

 

Historiskt har den dominerande källan till utsläpp av näringsämnen (fosfor) i spillvattnet 

varit tvättmedel från tvättstugan. Sedan 2009 skickar BKAB tvätten till ett externt 

företag och sedan dess har utsläppen av fosfor minskat till ca 1,1 kg/år. Extern hantering 

av tvätt väntas fortgå under nedmontering och rivning.  
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Utsläpp från tömning av sedimentationsbassänger 

Vattnet och sedimenten i sedimentationsbassängerna är väl undersökta både med 

avseende på radiologiska och konventionella föroreningar. Under nedmontering och 

rivning kommer dammarna behöva tömmas och såväl sediment och vatten samt 

eventuell förorenad mark i anslutning till dammarna behöver omhändertas. 

Sedimentdammarna kommer att dräneras och vattnet provtas med avseende på 

radioaktivitet och konventionella föroreningar innan det rena vattnet pumpas ut i havet. 

Marken i och runt dammarna kommer att friklassningsmätas för att sedan kunna 

användas som arbetsyta för till exempel hantering av konventionellt avfall. Inget 

dagvatten leds till dessa sedimentationsdammar. 

Dagvatten 

En dagvattenutredning har utförts av Structor [26], vilken utgör underlag till följande 

avsnitt.  

Dagvatten leds idag direkt till havet utan rening och detta väntas vara den huvudsakliga 

inriktningen även under nedmontering och rivning. Området är idag till stora delar 

hårdgjort, och naturlig mark finns endast i den norra delen av verksamhetsområdet. 

Vissa ytor i den del av området som planeras användas för uppläggning av 

konventionellt avfall, kan komma att behöva hårdgöras, se Figur 25. Detta kan innebära 

lokalt högre flöden än idag i den norra delen av området, bland annat vid nuvarande 

sedimentationsdammar. 

 

Figur 25. Foto som visar dagens markanvändning för området som planeras för det konventionella 

avfallet (röd markering). 
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De två största riskerna till ökat föroreningsutsläpp med dagvattnet bedöms vara det 

oskyddade konventionella avfallet (i huvudsak betong som ska krossas), och olja samt 

tungmetaller från trafiken som kommer röra sig i området i samband med 

rivningsarbeten. För den krossade betongen finns det en risk att stora mängder partiklar 

urlakas vid nederbörd och därmed bidrar till förhöjda utsläppshalter av suspenderat 

material som kan följa med det avrinnande vattnet till recipienten. Trafik är generellt en 

stor källa till olika typer av föroreningar, bland annat tungmetaller, olja, partiklar från 

däck och vägyta samt näringsämnen.  

För att minimera urlakningen av partiklar från betongen bör den lagras i hela element 

och om nödvändigt krossas så sent som möjligt, om möjligt direkt innan det ska 

användas för återfyllnad eller transporteras vidare. På så sätt minimeras tiden då krossad 

betong ligger exponerad för nederbörd och risken att partiklar följer med eventuellt 

avrinnande vatten. 

Om sprängning genomförs medför det att restprodukter av sprängmedlet, innehållande 

kväve, kan hamna på ytan på det krossade materialet och därefter urlaka vid nederbörd 

eller vattenbegjutning. Avrinnande vatten måste i så fall hanteras för att inte förhöjda 

halter av kväve ska riskera att påverka recipienten. Hur detta ska genomföras, om 

sprängning blir aktuellt, måste planeras för i det fortsatta arbetet (se kap. 12). 

Vad gäller konventionella föroreningar i betong bedöms de främst sitta på ytan, se 

avsnitt 8.1. Ytskydd eller ytbehandling samt andra föroreningar kommer att avlägsnas 

innan materialet används för återfyllning (exempelvis färg och oljespill). Saneringen 

kommer att ske inomhus om detta sker inom området. Risken för utsläpp av sådana 

typer av ämnen bedöms därför vara liten. 

Då verksamheterna väntas generera en del interna transporter, samt hantering och 

lagring av betongmassor, kan dagvattnet från området behöva renas innan utsläpp för att 

inte riskera att öka föroreningsutsläppet till recipienten och därmed försämra 

recipientens möjligheter att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. Följande åtgärder 

föreslås i dagvattenutredningen [26]: 

• Brunnar i anslutning till byggnader som ska rivas bör kontrolleras mer frekvent 

och kan behöva slamsugas oftare.  

• Eventuellt kan ytterligare reningsåtgärder behövas. Lämpliga åtgärder kan då 

vara att sätta in extra filter i särskilt utsatta brunnar, eller att pumpa dagvattnet 

till sedimentationscontainrar innan utsläpp till recipienten.  

• Om det är möjligt vore det fördelaktigt att endast lagra krossad betong i den 

befintliga sedimentdammen och därifrån direkt frakta den till återfyllnads-

platsen. Vallarna hindrar att dagvattnet tar med sig partiklar vidare till 

recipienten.  

• Om det är nödvändigt att mellanlagra den krossade betongen på den utpekade 

uppläggningsytan bör ett dike anläggas mellan aktuell yta och de befintliga 

vägarna. Diket uppehåller dagvattnet så att det kan renas och kan fördröja stora 

volymer.  



 

 

 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Nedmontering och rivning av Barsebäcks kärnkraftverk 

 2018-09-21 s 82 (100) 

• För att kontrollera att föroreningssituationen inte blir sämre bör det dessutom 

finnas möjligheter att utföra provtagning på dagvattnet i alla berörda 

utsläppspunkter. Provtagningar av dagvattnet bör finnas med i 

kontrollprogrammet för planerad verksamhet.  
 

Med lämpliga vidtagna åtgärder för dagvattenhantering är bedömningen enligt 

dagvattenutredningen att verksamheterna under nedmontering och rivning inte kommer 

att medföra någon risk för påverkan på möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna 

i Lommabukten.  Dagvattenutredningen har dock inte tagit hänsyn till eventuell 

sprängning som rivningsmetod. För att säkerställa att miljökvalitetsnormen inte 

påverkas av eventuella sprängmassor behöver ytterligare åtgärder för 

dagvattenhantering beslutas och implementeras vid det fall att sprängning genomförs.  

 

7.7. Kemikalie-, resurs- och energiförbrukning 
Inför och under nedmontering och rivning kommer kemikalier successivt att plockas ut 

från anläggningen och omhändertas. Kemikalieförbrukningen kommer därför att 

minska. Ingen kemisk dekontaminering planeras att genomföras och inga andra nya 

kemikalier planeras användas under nedmontering och rivning. Drivmedel och olja 

kommer att användas till arbetsmaskiner och transportfordon.  

Betong för konditionering av medelaktivt avfall kommer att användas under den 

radiologiska delen av nedmontering och rivning. Mängden betong som åtgår förväntas 

inte förändras jämfört med nuläget.  

Under nedmontering och rivning används elenergi främst till ventilation och 

uppvärmning, samt till drift av maskiner och utrustning. Vissa outnyttjade utrymmen 

saknar idag uppvärmning och mobila värmeaggregat kan behöva användas för att skapa 

nödvändig arbetsmiljö och/eller teknisk miljö.  Energianvändningen väntas tillfälligt 

öka under arbetena med nedmontering och rivning, men upphör därefter helt. 

BKAB kommer genom ett miljöprogram ställa krav på exempelvis vilka drivmedel som 

ska användas, och hur hanteringen av avfall och kemiska produkter ska skötas av de 

entreprenörer som arbetar med nedmontering och rivning. 
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8. RISK OCH SÄKERHET 

8.1. Radiologiska risker 
Oplanerade händelser som kan ge konsekvenser för omgivningen när det gäller 

kärnkraftverk är i första hand förknippade med det använda kärnbränslet och den 

aktivitet som kan frigöras från detta vid sådana händelser. Då allt högaktivt material 

(använt kärnbränsle) sedan länge är uttaget ur Barsebäcksverket är riskerna för 

radiologisk omgivningspåverkan vid oplanerade händelser avsevärt lägre än när 

anläggningen var i drift. 

Det radioaktiva material som skulle kunna tänkas frigöras vid en oplanerad händelse 

under nedmontering och rivning är oftast hårt bunden till ett strukturmaterial och det 

saknas i princip drivkrafter för att kunna frigöra den till omgivningen. Endast en yttre 

störning i form av till exempel en brand eller översvämning kan orsaka sådan spridning.  

Kraftverksområdet och Hamnområdet med befintliga och planerade mellanlager av 

lågaktivt avfall ligger på en nivå ca 3 meter över havet, och risken för översvämning 

under den tidsperiod som är aktuell anses därför vara obetydlig. 

Händelsen brand i AB- och C-lagret eller brand i avfallsbyggnaden har identifierats som 

de värsta händelser som kan inträffa under nedmontering och rivning [27]. Det kommer 

inte ansamlas kärnavfall i en sådan omfattning och koncentration att det lokalt kan 

medföra större utsläpp till omgivningen vid en händelse. Resultaten av 

utsläppsberäkningar för brand visar att brand i avfallsbyggnaden ger dosen 0,017 mSv 

och brand i AB- och C-lagret ger 0,026 mSv till representativ person i den kritiska 

gruppen, vilket underskrider gränsvärdet om 0,1 mSv per år. 

I befintligt Mellanlager 1 kommer obrännbart avfall att lagras under nedmontering och 

rivning, och tändkällor saknas. I planerat Mellanlager 2 kan brännbart avfall komma att 

lagras. 

Vad gäller risken för brand kommer åtgärder att vidtas för att så långt som möjligt 

minska sannolikheten för brand. Mängden brännbart material och omfattningen av 

elektriskt spänningssatt utrustning är dock betydligt mindre jämfört med när 

anläggningen var i drift, samtidigt som rutiner för brandbekämpning samt 

ventilationssystem för aktivitetsövervakning finns kvar i anläggningen även under den 

radiologiska avvecklingsfasen. Allt detta bidrar till att begränsa och kontrollera 

eventuella utsläpp till omgivningen och värderingen blir därför att större oplanerade 

händelser som översvämning eller brand inte kan förväntas orsaka någon betydande 

aktivitetsspridning till omgivningen. 

Vad gäller transporter av radioaktivt avfall utgör de följdverksamhet till ansökt 

verksamhet och det krävs ett särskilt tillstånd enligt kärntekniklagen för transport av 

kärnavfall, vilket innehas av SKB.  
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Säkerheten vid transport av kärnavfall garanteras genom särskilda krav på 

transportsystemet där transportbehållare, fartyg och terminalfordon utgör de viktigaste 

komponenterna. Det är i första hand transportbehållarna som garanterar den höga 

säkerheten. Transportbehållarnas uppgift är dels att skydda personal och omgivning från 

strålning, dels att förhindra det transporterade materialet från att frigöras för spridning. 

SKBs fartyg m/s Sigrid är konstruerad för mycket god bibehållen flytbarhet och skydd 

av lasten vid grundstötning och kollision. De flesta tänkbara fartygshaverier ger således 

inga skador på lasten och fartyget förblir flytande. En analys har gjorts av olika typer av 

fartygstillbud, vilka anses kunna täcka in haverikonsekvenserna vid de aktuella 

transporterna. 

1. Last tappas från fartyget eller fartyget sjunker som följd av kollision. 

2. Fartyget skadas och brinner efter kollision. 

Grundstötning kan orsaka förlisning av fartyget, men medför inte lika stora påkänningar 

som en svår kollision. Transportbehållarna väntas därför vara intakta efter en sådan 

händelse. Händelsen leder under alla förhållanden inte till svårare konsekvenser än fall 

1 ovan. I analyserna av sjötransporter antas att fartyget skadas vid händelsen. Även om 

fartyget skulle sjunka har dock transportsystemet förmåga att hindra en radiologisk 

olycka.  

Transportsystemets robusthet har kunnat konfirmeras under de cirka 30 år som systemet 

varit i drift. Miljö- och säkerhetskrav uppfylls vid såväl normaldrift som vid olika 

driftstörningar och påkänningar som systemet utsätts för. [28] 

Sammantaget blir risken obetydlig för att oplanerade händelser som leder till 

radioaktiva utsläpp till luft och vatten skulle överstiga de gränsvärden som SSM har 

satt. 

8.2. Icke-radiologiska risker 
Konventionella miljörisker som kan uppstå under nedmontering och rivning har 

identifierats och behandlats i miljöriskanalysen inför nedmontering och rivning [29]. 

Om inget annat anges är texten i detta kapitel hämtad ur rapporten.  

Med miljörisker avses här påverkan på omgivande miljö samt påverkan på tredje man 

via miljöfaktorer. Arbetsmiljö för de personer som arbetar i verksamheten ingår inte i 

miljöriskbedömningen. 
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Värderingen av risker har gjorts utifrån sannolikhet för och konsekvens av en oönskad 

händelse. Följande skala används för sannolikheten att en händelse inträffar under 

aktuell tidsperiod: 
 

Tabell 12. Sannolikhetskategorier. 

Kategori 1 2 3 4 5 

Sannolikhet 0-5 % 6-20 % 21-50 % 51-80 % >81 % 

 

Varje risk har värderats utifrån vilken påverkan den kan ha på tredje man och miljö, och 

konsekvenserna har klassificerats enligt nedan: 

Tabell 13. Konsekvensklasser. 

Kategori 1 2 3 4 5 

Public safety 

(tredje man) 

Små  

Oro, 

upplevd 

störning 

Lindriga 

Övergående 

lindriga 

obehag 

Stora 

Enstaka 

skadade, 

varaktiga 

obehag 

Mycket stora 

Enstaka svårt 

skadade, svåra 

obehag 

Katastrofala 

Enstaka 

dödsfall eller 

flera svårt 

skadade 

Miljö-

påverkan 

Små 

Tillfälliga 

lindriga 

effekter 

Lindriga  

Tillfälliga 

allvarliga 

effekter 

Stora 

Långtids-

verkande 

effekter 

Mycket stora 

Kvarstående 

lindriga 

effekter 

Katastrofala 

Kvarstående 

allvarliga 

effekter 

 

I Tabell 14 redovisas några exempel på risker från miljöriskutredningen. 

Riskhändelserna har i redovisningen grupperats och till viss del omskrivits för 

läsbarhetens skull. För en fullständig redovisning av miljöriskerna hänvisas till 

miljöriskutredningen. 
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Tabell 14. Exempel på identifierade risker i miljöriskutredningen. 

Kategori Riskscenario Konsekvens Kommentar 

Avfallshantering 

Bedömd risknivå: 

(-1 – -15) 

Felklassificering/ 

felsortering av farligt 

avfall 

Farligt avfall 

omhändertas inte 

på korrekt sätt 

Rutiner kring sortering 

samt kontroll/revision 

av avfallshanteringen 

ska finnas. 

 Okänd förorening 

missas i den planerade 

byggnads-

inventeringen 

Förorenad betong 

används till 

återfyllnad och blir 

kvar i marken efter 

nedmontering och 

rivning. 

Den inledande 

inventeringen bör 

kompletteras med 

granskningsmoment 

under rivningen då det i 

den inledande 

inventeringen kan vara 

svårt att upptäcka i 

konstruktionen 

inbyggda föroreningar. 

Särskild inventering bör 

göras av PCB och 

asbest. 

 Vid markarbeten i 

samband med rivning 

kan det inte uteslutas 

att förorenad jord 

påträffas. Vid 

schaktning i samband 

med rivning, och även 

sanering, riskerar en 

ökad spridning av 

föroreningar att uppstå 

Spridningen 

upptäcks inte och 

blir kvar i marken 

Innan rivningen bör 

miljötekniska 

markundersökningar 

utföras. 

 Orenat länsvatten 

pumpas ut i 

recipienten 

Föroreningar sprids 

i recipienten 

I det fall det 

uppkommer vatten som 

måste omhändertas, ska 

vattnet pumpas till 

tankar för 

omhändertagande. 

Provtagning/analys 

avgör hur vattnet ska 

hanteras. 

 Kemikalier som 

hanteras på felaktigt 

sätt kan orsaka skador 

på omgivning och 

personer som arbetar 

med nedmonteringen 

och troligtvis i 

ledningssystem inom 

anläggningen. 

Brand, kraftig 

kemisk reaktion, 

spridning av 

föroreningar. 

I hanteringen ingår även 

sortering av avfallet där 

det är viktigt att olika 

ämnen inte kan komma i 

kontakt med varandra, 

detta för att undvika 

reaktioner som kan leda 

till skada för både 

människor och miljö. 
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Transporter 

Bedömd risknivå:  

(-1 - -4) 

Olycka sker vid 

transport av stora 

komponenter på väg 

Utifrån det låga 

aktivitetsinnehållet 

i de stora 

komponenterna 

bedöms en olycka 

inte kunna medföra 

påvisbara 

miljökonsekvenser. 

För att undvika att 

olyckor vid transporter 

sker ska gällande 

regelverk och etablerade 

rutiner för transporter 

följas. 

 Olycka vid 

interntransport 

av farligt avfall. 

Farligt avfall sprids 

vid olyckplatsen. 

Beredskap för hantering 

av eventuella olyckor 

bör finnas. Transporter 

får endast ske när 

beredskaps-

organisationen är 

operativ. 

 De stora mängderna 

avfall och hanteringen 

inom anläggnings-

området försvårar 

räddningstjänstens 

tillträde och möjlighet 

att jobba effektivt vid 

en olycka 

 

En olycka får värre 

konsekvenser än 

vad som hade varit 

nödvändigt. 

 

 

 

Trafikplan 

 

 

 

Hamn-

verksamhet 

Bedömd risknivå: 

(-2) 

Oljeutsläpp från båt Påverkan på 

närmiljö 

Vid eventuellt 

oljeutsläpp tillkallas 

kustbevakningen och 

räddningstjänsten. 

 Omrörning/förflyttning 

av eventuella 

föroreningar vid 

muddring 

Föroreningar 

sprids.  

Muddring ska utföras på 

så sätt att grumling 

minimeras. Vid behov 

kan t.ex. siltgardiner 

användas. Innan 

muddring sker 

informeras 

tillsynsmyndigheten. 

Någon tillståndspliktig 

muddring ingår dock 

inte i ansökan. 

 

Värderingen av miljöriskerna i riskutredningen har gjorts utifrån att inga ytterligare 

åtgärder tillgodoräknats. När planering och verksamhet påbörjas är det rimligt att anta 

att riskerna successivt kommer att bli mindre, utifrån de instruktioner som fastställs och 

åtgärder som vidtas. Till exempel kommer arbetsmiljöarbetet att vara en starkt 

riskreducerande del av verksamheten även för riskerna för miljö och tredje man.  

 

 



 

 

 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Nedmontering och rivning av Barsebäcks kärnkraftverk 

 2018-09-21 s 88 (100) 

Miljöriskanalysen har inte tagit hänsyn till transporterna av radiologiskt avfall utanför 

verksamhetsområdet. Detta eftersom avfallet transporteras på det specialbyggda fartyget 

m/s Sigrid som tillhör SKB:s verksamhet. Risker kopplade till sjötransporter bedöms 

dock som mycket små. SKB:s fartyg m/s Sigrid har inga tankar med diesel eller olja 

direkt mot det yttre skrovet för att minska risken för ett utsläpp vid en eventuell olycka. 

Hon är dessutom försedd med ballastvattenrening, något som bland annat minskar 

risken för att främmande marina arter följer med ballastvatten till platser där de inte hör 

hemma. [30] 

 

Efter att miljöriskbedömningen utfördes har sprängning tillkommit som en alternativ 

metod för rivning. Sprängning kan medföra risker i form av vibrationspåverkan på 

närliggande byggnader, och särskilt känsliga vid en oplanerad händelse kan 

mellanlagren i hamnen vara. För att minska risken för vibrationspåverkan vid eventuell 

sprängning behöver vibrationsundersökningar genomföras innan sprängning påbörjas. 

Det bör dock nämnas att även i beräknat värsta-fall till följd av en katastrofhändelse för 

det mellanlager med högst aktivitet (AB- och C-lagret) så medför det inga farliga 

konsekvenser för tredje man. SSM:s doskriterium kommer i det fallet ändå att 

innehållas [27]. 

 

Sammanfattningsvis bedöms miljöriskerna vara hanterbara och kommer att förebyggas 

genom översyn av instruktioner och rutiner, utbildning av entreprenörer som ska arbeta 

med nedmontering och rivning och tydliga krav i och uppföljning av miljöprogram. En 

säkerhetsrapport enligt Seveso-lagstiftningen, i vilken en uppdaterad riskbedömning 

finns, bifogas också ansökan. 
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9. ALTERNATIVREDOVISNING 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av rimliga alternativ med 

avseende på lokalisering och utformning. Vidare ska ett nollalternativ beskrivas, det vill 

säga en trolig utveckling om verksamheten inte kommer till stånd. Någon alternativ 

lokalisering eller utformning anses inte vara rimlig att beskriva med hänsyn till att den 

sökta verksamheten avser nedmontering och rivning av en specifik anläggning på en 

given plats. Alternativa rivningsmetoder och sätt att hantera det radioaktiva 

rivningsavfallet utgör en del av den sökta verksamheten och beskrivs i avsnitt 6. 

Nollalternativet beskrivs nedan. 

9.1. Nollalternativ 
BKAB övergick i samband med tillstånd från miljödomstolen 2006 i avställnings- och 

servicedrift, och 2012 utvidgades tillståndet till att även inkludera inledande arbeten 

inför rivning. Det rimliga nollalternativet är därför fortsatt servicedrift till dess att 

slutförvar eller annan anläggning för att ta emot det radioaktiva avfallet är utbyggt. 

Nedan ges en kort beskrivning av vad den nuvarande servicedriften innebär. För en mer 

utförlig beskrivning hänvisas till MKB:n för tillståndsansökan om fortsatt servicedrift 

(2011) [31].  

Under servicedriften är allt kärnbränsle borttaget ur anläggningen, och servicedriften 

syftar till att bevara reaktorn intakt inför nedmontering och rivning. Viss partiell 

nedmontering tillåts dock i nuvarande tillstånd, vilket innefattar segmentering av 

interndelar till reaktorn och mellanlagring av dessa i nyuppfört lager i Hamnområdet.  

Servicedrift inkluderar underhåll av de system som måste vara igång så som 

vattenförsörjning och avlopp, brandsystem, ventilation och el/belysning, samt 

strålskyddsutrustning. 

Då ingen el produceras under servicedrift måste istället en viss mängd energi tillföras. 

Detta sker idag via det yttre ställverket. Energiförbrukningen är dock låg. 

Inget kylvattenbehov föreligger under servicedriften. För utspädningsändamål av vatten 

från avfallsbyggnaden är en kylvattenpump igång periodvis vilken ger ett 

omblandningsflöde om ca 4 m3/s. Detta innebär totalt sett en mycket liten påverkan på 

havsmiljön.  

Även utsläppen till luft är mycket små och likaså bullerpåverkan. Det krävs mindre 

mängder råvatten, el och drift- och underhållskemikalier för att hålla anläggningen 

igång.  

Det radioaktiva avfall som uppstår under avställnings- och servicedrift ryms inom de 

befintliga lagringsutrymmena i Hamnområdet i väntan på slutförvaring. Utsläppen av 

radioaktiva ämnen till luft och vatten från kärnkraftverket samt de resulterande doserna 

till omgivningen är låga. 
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9.2. Alternativ gällande mellanlagring 
Som beskrivits i kap 6.2.6 kommer mellanlagring av radioaktivt avfall att ske i fyra 

lagringsbyggnader som samtliga är lokaliserade i Hamnområdet. Det befintliga 

mellanlagret för lagring av reaktorernas interndelar (Mellanlager 1) är uppfört sedan 

tidigare och ingick i ansökan om tillstånd till fortsatt servicedrift. Detta mellanlager 

planeras också användas för kortlivat medelaktivt avfall som uppstår under 

nedmontering och rivning. Mellanlager 2 är en ny byggnad som kommer att uppföras 

för mellanlagring av kortlivat lågaktivt rivningsavfall. Det befintliga lagret för 

driftavfall (AB- och C-lager) planeras att rivas i samband med att byggnaderna inom 

Kraftverksområdet rivs. Om det på grund av deponeringsstopp i SFR till följd av 

utbyggnaden inte är möjligt att transportera dit allt driftavfall kommer lagret att stå kvar 

till dess att SFR öppnar igen och tagit emot avfallet. Vidare finns ett lager för 

transportbehållare för radiologiskt avfall (ATB-lagret) vilket kommer att stå kvar under 

nedmontering och rivning och användas för uppställning av ATB och containrar innan 

transport till SFR eller annan mottagare. Mellanlagren kommer att finnas kvar till dess 

att avfallet har transporterats bort till SFL respektive SFR. 

Om mellanlagring av radioaktivt avfall inte skulle ske på plats inom Hamnområdet 

skulle mellanlagring behöva ske i anslutning till annan kärnteknisk anläggning i 

avvaktan på att utbyggt SFR och SFL står klara och kan ta emot avfallet för 

slutförvaring. Att mellanlagra på annan plats innebär att marken inom Hamnområdet 

kan frigöras tidigare för annan verksamhet. Alternativet skulle innebära att byggnader 

för mellanlagring behöver uppföras på annan plats för att skapa lagringskapacitet för 

Barsebäcks avfall och att tillstånd behöver sökas på den platsen. Miljökonsekvenserna 

av att uppföra lagringsbyggnader på annan plats bedöms vara likvärdiga med sökt 

alternativ eftersom mellanlagren antas placeras inom industrimark med kärnteknisk 

verksamhet. Skillnaderna ligger i första hand i att omlastning av avfallet vid transport 

då skulle behöva ske vid två tillfällen istället för ett. Att ha mellanlagring på annan plats 

kan också medföra onödiga risker med indirekt beroende av utskeppningskapaciteten 

via SKB:s fartyg. Ett sätt är dock att öka möjligheterna för buffertlagring inför 

transport.  
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10. SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

Nedmontering och rivning av B1 och B2 kommer att genomföras med säkerhet och 

strålskydd i fokus. Inga händelser som har identifierats leder till att de krav på 

radiologiska omgivningskonsekvenser som ställs av myndigheternas föreskrifter 

överskrids. Inga icke-radiologiska risker som bedöms vara oacceptabla för miljön eller 

tredje man har heller identifierats. Riskreducering, både gällande radiologiska och icke-

radiologiska risker, kommer att vara styrande under både planering och genomförande. 

Sammantaget bedöms riskerna vara mindre än i ett normalt bygg- eller rivningsprojekt 

på grund av de rutiner och de arbetssätt som finns inom svensk kärnkraft. 

De radiologiska utsläppen till luft och vatten kommer, förutom en liten ökning vid 

segmentering av reaktortankarna på B1 respektive B2, succesivt att minska för att så 

småningom upphöra helt. De icke-radiologiska utsläppen till vatten har i de flesta fall 

upphört redan under avställnings- och servicedrift och kvarvarande utsläpp upphör 

under nedmontering och rivning vartefter behoven av vatten upphör. Dagvatten kommer 

att uppstå inom området under nedmontering och rivning i ungefär samma omfattning 

som idag men med ett högre föroreningsinnehåll. Lämpliga reningsåtgärder för att 

föroreningssituationen för recipienten inte ska försämras kommer att studeras vidare. 

Påverkan på recipienten kommer dock succesivt att minska under den planerade 

verksamheten. 

Även de icke-radiologiska utsläppen till luft från B1 och B2 kommer att öka tillfälligt 

under nedmontering och rivning för att därefter upphöra helt. De ökade utsläppen 

kommer främst från ökning av arbetsmaskiner och lokala transporter men bedöms inte 

leda till att någon miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas. Krav på fordon och 

bränslen kommer att ställas vid upphandling. Transporterna från nedmontering och 

rivning utgör endast ett marginellt bidrag till övrig trafik på det allmänna vägnätet. 

Bullernivåerna från de mest bullrande arbetsmomenten av den planerade verksamheten 

beräknas underskrida riktvärdena för byggbuller i samtliga mätpunkter. Bullrande 

aktiviteter kommer endast att utföras dagtid och några negativa hälsokonsekvenser 

förväntas därmed inte uppkomma till följd av buller från den planerade nedmonteringen 

och rivningen. 

Eventuell förorenad mark som påträffas i samband med rivning kommer att hanteras 

utifrån bedömd föroreningsnivå. Rivningsmassor som planeras användas för återfyllnad 

kommer att saneras och riskbedömas innan de läggs ut. Med de saneringsåtgärder som 

planeras bedöms föroreningssituationen förbättras jämfört med nuläget.  

När det gäller naturmiljö kommer projektet att påverka enstaka individer av ett antal 

arter, främst genom minskad födoresurs för fåglar och förlust av potentiella lekvatten 

för groddjur. Projektet bedöms dock inte medföra en risk att påverka gynnsam 

bevarandestatus nationellt eller lokalt för någon art, med eventuellt undantag för 

fågelarten svart rödstjärt vilket dock inte är klarlagt. Orsaken till att bara en art har 

pekats ut är att få och små ytor av livsmiljöer för skyddade arter påverkas av projektet 



 

 

 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Nedmontering och rivning av Barsebäcks kärnkraftverk 

 2018-09-21 s 92 (100) 

och att inga av de berörda hotade arterna är beroende av dessa miljöer. I närområdet 

finns dessutom flera olika våtmarker och typer av urbana miljöer i jordbrukslandskapet 

som kan fungera som alternativa miljöer för de arter som nyttjar området. 

10.1. Påverkan på Natura 2000 
De Natura 2000-områden som finns i närområdet (Löddeåns mynning och Saxåns 

mynning – Lundåkrabukten) ligger på ett betydande avstånd från Barsebäcksverket. 

Löddeåns mynning som ligger närmast och är skyddat som fågelskyddsområde är 

beläget på ett avstånd om minst ca 1000 m.  

Inga transporter planeras att gå genom något Natura 2000-område, och bullerpåverkan 

från rivningsverksamheten eller transporterna bedöms bli i princip obefintlig på det 

avstånd Natura 2000-områdena är belägna. Inte heller de ca 30 sjötransporter per år med 

rivningsavfall som beräknas vid tömning av mellanlagren bedöms kunna ha negativ 

påverkan på fågelpopulationerna i Natura 2000-områdena. Antalet transporter är få, 

långsamtgående och följer den allmänna farleden på avstånd från kustområdet. 

Påverkan på recipienten vid utsläpp av vatten är dagsläget mycket liten och inga nya 

utsläpp tillkommer under nedmontering och rivning som bedöms kunna ha en påverkan 

på recipienten eller Natura 2000-områdena. Sammantaget bedöms påverkan på 

recipienten från de eventuella vattenarbetena som begränsad och temporär, och några 

konsekvenser för fågelpopulationerna i Löddeåns mynning bedöms inte uppstå. 
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11. AVSTÄMNING MOT MILJÖMÅL 

I Tabell 15 ges en översikt av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och hur den 

planerade verksamheten eventuellt riskerar att påverka dessa. Målen beskriver de 

egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska 

vara ekologiskt hållbar.  

Tabell 15. Planerad verksamhet i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmål Påverkan från planerad verksamhet 

1.    Begränsad klimatpåverkan Transporterna till och från samt inom anläggningen 

kommer att innebära utsläpp av växthusgasen CO2.  

Koldioxidutsläppen i Kävlinge kommun var ca 92 000 

ton år 2015 [32]. Bidraget från Barsebäcksverket under 

nedmontering och rivning är mycket litet i jämförelse. 

 

2.    Frisk luft Utsläppen till luft från arbetsmaskiner och transporter 

innebär en begränsad lokal påverkan och väntas inte 

bidra till överskridande av någon 

miljökvalitetsnorm. De radioaktiva utsläppen till luft är 

mycket låga och kommer att avta mer och mer under 

nedmontering och rivning. 

 

3.    Bara naturlig försurning Verksamhetens utsläpp av kväveoxid bedöms vara 

marginellt i förhållande till det totala utsläppet i länet 

och verksamhetens bidrag till övergödning och 

försurning genom utsläpp av kväveoxider bedöms därför 

vara försumbart. Detsamma gäller utsläpp av 

svaveldioxid.  

 

4.    Giftfri miljö Mängden kemiska produkter som används kommer att 

minska under nedmontering och rivning vilket bidrar 

positivt till målet om en giftfri miljö.  

Mängden konventionellt avfall kommer att öka. Allt 

avfall kommer att sorteras i fraktioner och i möjligaste 

mån återanvändas eller återvinnas. Rivningsmaterial som 

är friklassningsbart och har ringa föroreningsrisk 

planeras att användas som återfyllnadsmaterial inom 

industriområdet. 

Kemiska produkter och farligt avfall kommer att förvaras 

på nederbördsskyddad tät yta. Flytande kemiska 

produkter och flytande farligt avfall kommer dessutom 

att förvaras inom tät invallning. Omlastning av kemiska 

produkter och farligt avfall kommer att ske på sådant sätt 

att spill eller läckage kan tas omhand utan risk för 

spridning till mark eller vatten. 

 

5.    Skyddande ozonskikt Ej relevant 
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6.    Säker strålmiljö Utsläppen av radioaktiva ämnen till luft och vatten 

kommer att minska under nedmontering och rivning för 

att till slut upphöra helt. Den sammantagna dosen 

förväntas med stor marginal underskrida de av 

Strålsäkerhetsmyndigheten fastställda gränsvärdena. 

Mängden radioaktivt avfall kommer att öka men kommer 

att hanteras på samma sätt som driftavfallet, med 

säkerhet i fokus.  

 

7.    Ingen övergödning Utsläppen av kväveoxider till luft bedöms vara mycket 

litet i förhållande till det totala kväveoxidutsläppet i 

länet. Verksamhetens bidrag till övergödning genom 

utsläppet av kväveoxider bedöms därför vara litet. 

 

8.    Levande sjöar och vattendrag Ej relevant 

9.    Grundvatten av god kvalitet Bortpumpning av grundvatten vid reaktor- och 

turbinbyggnaderna kommer att upphöra vid 

nedmontering och rivning när dessa byggnader rivs. 

Ingen påverkan på grundvattnets nivå eller kvalitet 

förväntas i samband med den planerade verksamheten.  

 

10.  Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

Resultaten från omgivningskontrollen visar att det inte 

går att påvisa någon påverkan från de radiologiska 

utsläppen från Barsebäcksverket. 

Utsläppen till vatten från verksamheten kommer att 

minska och så småningom upphöra. Behovet av 

dagvattenrening kommer att ses över och eventuella 

åtgärder vidtas.   

Miljömålet bedöms därför inte påverkas av den 

planerade verksamheten. 

 

11.  Myllrande våtmarker Ej relevant 

12.  Levande skogar 

 

Ej relevant 

13.  Ett rikt odlingslandskap 

 

Ej relevant 

14.  Storslagen fjällmiljö 

 

Ej relevant 

15.  God bebyggd miljö 

 

Enligt gällande detaljplan för området får marken 

användas för industri. Nedmontering och rivning av 

Barsebäcksverket innebär ingen förändrad 

markanvändning jämfört med gällande detaljplan.  

Buller från verksamheten bedöms inte medföra några 

hälsokonsekvenser för närboende. Miljömålet bedöms 

därför inte påverkas av den planerade verksamheten. 

 

16.  Ett rikt växt- och djurliv Nedmontering och rivning kommer endast att innebära 

en lokal påverkan på omgivningen i form av buller och 

utsläpp till luft och bedöms inte innebära några negativa 

konsekvenser för växt- och djurlivet.  
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12. UPPFÖLJNING 

Barsebäck genomför i dagsläget omfattande omgivnings- och recipientkontroller som 

omfattar följande delar: 

• Omgivningskontroll enligt strålskyddslagen (Anpassat program sedan 2018 

[33]) 

• Miljöegenkontroll enligt miljöbalken 

Programmet för radiologisk omgivningskontroll kommer under nedmontering och 

rivning att ersättas av de villkor som ställs i kommande tillstånd enligt miljöbalken. 

Miljökontrollprogrammet kommer också att anpassas utifrån de villkor som ställs i 

miljödomen. 
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13. ORDLISTA 

Berglöfslåda En typ av emballage för avfallsförvaring. 

Biologiska skärmen Tjock betongskärm som är placerad runt 

reaktortanken på härdnivå för att få ner strålningen 

till omgivningen till en säker nivå. 

BKAB Barsebäck Kraft AB. Driver Barsebäcks 

kärnkraftverk. 

Crud  Löst bundna aktiverade korrosionsprodukter från 

använt kärnbränsle. Crud är en av de största 

strålkällorna i en reaktor efter att kärnbränslet har 

avlägsnats, då det via vattnet i systemen kan spridas 

ut i anläggningen. 

Dekontaminering Åtgärder för avlägsnande av aktivitet från ett objekt 

genom fysisk eller kemisk separation. 

Friklassning Det förfarande varigenom det bekräftas att strål-

skyddslagen (2018:396) och lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet inte längre ska tillämpas på 

material, lokal, byggnad eller mark. Skillnader 

mellan friklassning av byggnader för fri användning 

respektive friklassning för rivning finns, tillsammans 

med friklassningsnivåer, beskrivna i SSMFS 2018:3.  

Friklassat material/avfall hanteras som konventionellt 

avfall. 

Hamnområdet Det delområde av verksamhetsområdet där hamnen 

samt befintliga och planerad mellanlagringsbyggnad 

ligger. 

Kokvattenreaktor Kärnreaktor där vatten fungerar som moderator och 

bringas i kokning i reaktorhärden. Det kokande 

vattnet bildar ånga som driver turbinen. Den i sin tur 

driver generatorn där el alstras.  

Kontrollerat område Område som i enlighet med SSM:s föreskrifter har 

klassats som kontrollerat mot bakgrund av effektiv 

dos till personer som vistas inom sådana områden. 

Kontrollerat område omfattar bland annat reaktor- 

och turbinbyggnaderna och avfallsbyggnaden. 

Kraftverksområdet Det delområde av verksamhetsområdet inom vilket 

kraftverksbyggnaderna och övriga byggnader 

relaterade till driften av kärnkraftverket ligger. 

Kritisk grupp Representativ verklig eller hypotetisk grupp av 

personer ur befolkningen som kan förväntas få de 

högsta stråldoserna från en strålkälla.  

Mellanlagring Lagring av avfall som är färdigbehandlat på plats, 

inför transport till extern mottagare. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Moderator_(fysik)
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MKB Miljökonsekvensbeskrivning. 

OKG Oskarshamns Kraftgrupp AB. Driver Oskarshamns 

kärnkraftverk. 

SAR Säkerhetsredovisning som sammantaget visar hur 

anläggningens säkerhet är anordnad för att skydda 

människors hälsa och miljön mot radiologiska 

olyckor. Innan nedmontering och rivning påbörjas 

måste en SAR tas fram, som ska godkännas av 

Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Sekundäravfall Material som har kontaminerats under 

rivningsverksamheten, till exempel filter, verktyg, 

skyddskläder och trasor. 

SFL Slutförvar för långlivat avfall. Ännu ej existerande 

slutförvar som planeras vara i drift runt år 2045. 

SFR Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall. Befintligt 

slutförvar i Forsmark som ska byggas ut för att även 

inrymma rivningsavfall. Det utbyggda SFR planeras 

tas i drift tidigast år 2028. 

SKB Svensk Kärnbränslehantering AB. Ägs av 

kärnkraftsföretagen och har i uppdrag att ta hand om 

det radioaktiva avfallet från de svenska 

kärnkraftverken. 

SSM Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Uppställningsplats En plats för temporär förvaring av avfall i avvaktan 

på fortsatt hantering på anläggningsplatsen, 

alternativt borttransport till annat lager eller 

behandling. 

Verksamhetsområdet Industriområdet, vilket inkluderar hela 

kärnkraftverket. 
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