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KLIMAT



Med nuvarande klimatmodeller 

(1 m höjd havsnivå detta århundrade = 10 mm / år)

kommer havsnivåhöjning ta över landhöjningen

saltare / tyngre havsvatten tränger in i lagret

KLIMAT



ELEKTRISKA STRÖMMAR

- jordelektriska pga åskurladdningar 

-- inducerade pga trådlös kommunikation

--- likströmsöverföringars returström

elektriska strömmar påverkar korrosion



PÅGÅENDE 
GEOLOGI

2005



JORDSKALV

Norrlandszonen

Området med post-
glaciala förkastningar

Ingen deformation i 
Forsmarksområdet de 
senaste 10 miljoner åren

?



Ingen deformation i 
Forsmarksområdet de 
senaste 10 miljoner åren

? 

Den senaste deformation är = åldern på det 
senaste jordskalvet (naturligtvis)

Ett magnitud  M 4 – 5 jordskalv ger upphov till en 
förskjutning i berggrunden på ca 2 cm över en area 
på över 200 m

Även ett M 3 jordskalv – vanligt i Norrlandszonen –
resulterar i deformation

SKB hänvisar också till att Forsmark inte tillhör den seismiskt aktivare Norrlandskusten. Man skulle i ett scenario 
kunna tänka sig att Forsmark faktiskt  gör det då närmaste skalv i den Norrländska zonen faktiskt ligger så 
nära som Hallstavik. SKB nämner själva osäkerheten när det gäller långtidsstabiliteten för zonerna. Mot bl.a. 
denna bakgrund rekommenderar SGU att SKB prövar ett”worst case” scenario, där Forsmark befinner sig i den 
mest aktiva delen av Fennoskandiska skölden. 
Det är bra att SKB planerar långtidsövervakning med modern teknik. Det kan emellertid ifrågasättas varför SKB 
inte kommit igång med långtidsövervakning för i vart fall ett pilotområde ännu, detta bör ske så snabbt som 
möjligt.

SGU yttrande i Mål M 1333-11 aktbilaga 258



höjddata på land

vattendjup Flygmagnetiska mätningar

20 x 20 km

75 x 75 km

Det går inte att förstå regionala strukturgeologiska sammanhang baserat på ett 
litet geografiskt fönster

eller där halva närområdet är otillgängligt under vatten



Norrlandszonen

Singö+Fors
markszonen



”Områden påverkade av 
plastisk deformation”

är miljard-år gamla fossila 
strukturer

pågående rörelser i 
berrgrunden sker i spröda 
deformationszoner



Tydlig topografisk relief

trots att området har 
utsatts för isrörelser, 
efterföljande 
landhöjning och 
stranderosion 

Tyder på att strukturen 
har bildats under sen tid

troligen post glacial

Spröda skjuvlinser med avvikande bergspänningar 
minskar tröskeln till jordskalv



Obs !

vertikalskala ej = 
horisontal skala

Differentiella bergspänningar 
tvärs över Singözonen visar att

berggrundsblocken är tektoniskt 
isärkopplade 

och att zonen är del i en 
pågående deformation

Flacka spröda 
rörelsezoner på djupet har 
påvisats öster om 
Forsmarkzonen

De är de nedre 
begränsningarna 
till de spröda 
skjuvlinserna 



SKB: 

”Utbyggnaden är 
lokaliserat i syfte att 
undvika större 
deformationszoner”

Fakta:

1 - Utbyggnaden sker i en 
storregional 
deformationszon med 
över 150 km längd, upp 
till 10 km bredd 

2 - Utbyggnaden sker i skjuvlinser med 
differentiella bergspänningar

3 – den storregionala deformationszonen 
ansluter till den största jordskalvszonen i hela 
urbergsskölden

I norr ansluter jordskalvzonen till 
bältet med pågående rörelser i de  
post glaciala förkastningszonerna



SKB har inte

klarlagt den storregionala 
deformationszonens betydelse 
/ funktion i de pågående 
geologiska processerna

Det saknas en analys av 
grundläggande data som finns: 

flygmagnetiska mätningar

topografisk höjd

och vattendjup

över zonens hela utsträckning

Mätningar som kan påvisa pågående långsam 
deformation har inte utförts under tillräckligt lång tid

Det krävs också att det finns minst tre fasta 
observationspunkter i varje tektoniskt block



SFR anläggningarna har korta transportsträckor till 
havsmiljön, oklar korrosionshastighet och underskattade 
vattenflöden.

Radioaktiva isotoper som sprids / späds ut i havsmiljön 
ackumuleras av havslevande organismer som utgör föda för 
bla. homo sapiens

Ett exempel:

Det naturliga beståndet av blåmusslor filtrerar mer än hela 
Östersjöns vattenvolym

SLU Biodiverse nr 2 2019



Summerat

Radioaktivt avfall ska inte kunna komma i kontakt med 
biosfären

radioaktivt avfall ska därför inte deponeras i grundvattnet 
som är i kontakt med biosfären

SFR anläggningarna har korta transportsträckor för 
läckage till havsmiljön

Anläggningarna i sig försvagar berggrunden och förändrar 
vattengenomsläppligheten

Alla föreslagna anläggningar ligger i direkt anslutning till 
och i deformationszoner  - helt i strid med intentionerna

Vattengenomsläpplighet påverkas av jordskalv i området 
(även små) och kan ändras avsevärt

Korrosion på grund av elektriska strömmar har inte utretts 
överhuvudtaget

Ett värsta scenario (av erfarenhet nödvändigt i all 
kärnteknisk verksamhet) har inte utretts.

Beslutsunderlaget är 
ofullständigt och 
felaktigt på 
avgörande punkter



Radioaktivt avfall ska 

inte kunna komma i kontakt med 
biosfären

inte deponeras i grundvattnet 
som är i kontakt med biosfären

Förvaring i djupa borrhål 
minimerar risken för 
kontakt med biosfären



YRKANDEN

-Att domstolen avslår ansökan om utvidgat förvar av låg-
och medelaktivt avfall

Domstolen ombeds att framföra till regeringen:

- Att det befintliga lagret undersöks med avseende på 
korrosion

- Att skadade behållare säkras för senare förvaring i 
lämpligare geologisk miljö

Dessa yrkanden ersätter de i som angivits i min tidigare 
presentation


