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• Specifika frågeställningar

• Säkerhetsanalys

• Hanteringen av bufferten i SR-Site

– Erosion

• Framtida program

Upplägg
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• Vad innebär en långsam vattenmättnadsprocess under inflytande av en stor 
temperaturgradient för upplösning och transport av olika mineral och joner i bufferten och 
vad betyder den lägre halten av smektit i återfyllningen för hållfasthet och frysning?

• Hur påverkar den lägre halten av smektit  i återfyllningen motståndskraften mot erosion och 
vilka krav på mineralinnehåll (inkl. partikelstorleksfördelning)  krävs i återfyllningen för att 
förhindra en  uppåtriktad svällning av bufferten som medför en minskning av densiteten i 
deponeringshålet?

• Buffert och återfyllning ska ju bl.a. skydda kapseln mot korrosion och mindre skjuvningar i 
omgivande berg. Vilka negativa konsekvenser kan buffert och återfyllning ha på 
kopparkapseln? Några exempel kan vara tillförsel av föroreningar, ojämn vätning av och 

Specifika frågeställningar

kopparkapseln? Några exempel kan vara tillförsel av föroreningar, ojämn vätning av och 
ojämnt tryck mot kapseln, komplexbildning och transport av eventuella produkter från 
kopparkorrosion m.m.   Vilka risker har SKB identifierat?

• Bufferten ska ju också förhindra eller fördröja utsläpp av radionuklider från en skadad kapsel.  
Vilket underlag finns för att beskriva mekanismer och tider för diffusion av anjoniska resp. 
katjoniska radionuklider genom bufferten och vilken roll spelar detta i säkerhetsanalysen?

• Vilket underlag finns för att fastställa om den joniserande strålningen från kapseln kan 
påverka olika processer i bufferten och därmed dess egenskaper negativt i ett långsiktigt 
perspektiv?
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• Ska svara på frågan ”Är förvaret långsiktigt säkert?”
– Kan förvaret i framtiden innebära en risk för närboende?

– Metoder för analys etablerade genom internationellt samarbete

• SSM:s föreskrifter 
– Risken att drabbas av cancer eller ärftliga skador får inte överskrida en på 

Vad är en säkerhetsanalys?

– Risken att drabbas av cancer eller ärftliga skador får inte överskrida en på 
miljonen per år. Omräknat till dos svarar det mot ungefär en procent av 
bakgrundsstrålningen som är 1 mSv/år

– Säkerhetsanalysen ska omfatta en miljon år efter förslutning

– Riskkriteriet mest användbart 100 000 år efter förslutning
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• Huvudrapport cirka 900 sidor, TR-11-01

– På engelska, översätts till svenska

– 40-sidig sammanfattning

• Ett tiotal huvudreferenser

• Cirka 100 ytterligare referenser

• En tidig version, SR-Can, publicerades 2006 och granskades av SKI/SSI och 

Säkerhetsanalysen SR-Site

• En tidig version, SR-Can, publicerades 2006 och granskades av SKI/SSI och 
deras internationella experter

– Granskningssynpunkter har tagits om hand i SR-Site
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• Hur ser förvaret ut från början?
– Platsundersökningar

– Specifikationer av kapsel, buffert, återfyllning, etc.

• Vad händer på sikt?
– Vilka processer styr den långsiktiga utvecklingen?

– Jobbar med olika scenarier, dvs olika alternativ för den framtida utvecklingen

– Viktig faktor: Klimatförändringar – både istider och varmare klimat

• Huvudscenario = ”rimlig” utveckling

Förvarets utveckling – huvudscenariot

• Huvudscenario = ”rimlig” utveckling
– Upprepning av senaste 120 000-åriga istidscykeln

– Vad händer då med förvaret?

– Studerar värmeutveckling i berget, grundvattenrörelser, jordskalv, buffertens stabilitet, 
korrosion av kopparkapslarna etc.

– Viktiga frågor:

• Kan kapslar gå sönder?
• Vilka blir i så fall konsekvenserna?
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• Hur ser förvaret ut när analysen påbörjas

• Platsens egenskaper idag

• Det som kan påverkas och kontrolleras

– Utformning och resultat av tillverkning och 
installation av tekniska barriärer

– Utformning och layout av KBS-3 förvaret i 
Forsmark, inklusive kommande 
platsanpassning och med hänsyn tagen till 
kvalitetskontroller

Initialtillstånd

• Redovisas i 

– Platsbeskrivningen och i SR-Site

– Linjerapporterna och SR-Site

• Inträffar vid olika tidpunkter

– SR-Site analyserar därför även driftfasen för 
att säkerställa att ingen del av 
händelsekedjan tappas bort 
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Buffert, återfyllning och förslutning



• Arbetar systematiskt med att hitta alla processer av betydelse för den 
långsiktiga säkerheten

• Kunskapen om varje process dokumenteras

• Detta ligger till grund för vår hantering av processerna i 
säkerhetsanalysen

– Vissa processer försummas

– Andra hanteras genom enkla beräkningar

Hantering av information och data i säkerhetsanalysen

– Andra hanteras genom enkla beräkningar

– Många studeras i egna datorsimuleringar

• Vattenmättnad av buffert och tunnelåterfyllning
• Uppvärmning av kapsel/buffert/berg
• Grundvattenflöde i berget
• Transport av radionuklider om en kapsel skulle skadas

• Kräver expertkunskaper och gedigen erfarenhet
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• Stråldämpning/ värmealstring

• Värmetransport

• Frysning

• Upptag och transport av vatten vid omättade förhållanden

• Vattentransport vid mättade förhållanden

• Gastransport/ upplösning

• Kanalbildning/ erosion

• Svällning/ massomfördelning 

• Flyttillstånd

• Advektiv transport av lösta ämnen

Otät kapsel
• Gastransport/ upplösning

• Strålningsinducerade omvandlingar

• Transport av kolloider

• Speciering av radionuklider

• Transport av radionuklider i vattenfas

• Transport av radionuklider i gasfas

Studerade processer

• Advektiv transport av lösta ämnen

• Diffusiv transport av lösta ämnen

• Sorption (inklusive jonbyte)

• Omvandling av föroreningar

• Speciering och reaktioner i vattenlösning

• Osmos

• Omvandling av montmorillonit

• Interaktion mellan järn och bentonit

• Frigörelse av montmorillonitkolloider

• Strålningsinducerade omvandlingar

• Radiolys av porvatten

• Mikrobiella processer

• Cementering
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• Huvuddelen av analyserna redovisas i referensutvecklingen; kap 10 i huvudrapporten (hela 
Volym II)

• Bygger på upprepningar av Weichsel; totalt 8 st under en miljon år

– Bygg- och driftskede

– Första tempererade perioden

– Återstoden av den första 120 000-åriga glacial cykeln

– Ytterligare 7 glaciala cykler

• För varje skede redovisas 

Analyser av förvarets utveckling

• För varje skede redovisas 

– T, M, H, C berg, 

– analyser av buffert, återfyllning och förslutning, 

– analyser av kapsel

• Fokus på inneslutning, inga beräkningar av radionuklidtransport

• Hanteringen av processer i referensutvecklingen följer ”recept” i processrapporterna
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• Buffertens, återfyllningens och 
pluggens utveckling:

– Pluggens vattenmättnad och dess 
tätande förmåga

– Piping och erosion

– Homogenisering efter en förlust av 
bentonit

Bygg- och driftskede

bentonit

– Hydro-mekanisk interaktion 
mellan bufferten och bottenplattan 
I deponeringshålet
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• Buffertens och återfyllningens säkerhetsfunktioner bygger på att de är fullt 
vattenmättade

• Men, ingen funktion behövs från komponenterna så länge som deponeringshålet 
är omättat, eftersom det inte finns någon kontinuerlig transportväg mellan 
grundvattnet i berget och kapseln

• Vattenmättnadsprocessen har därför ingen direkt påverkan på buffertens och 
återfyllningens säkerhetsfunktioner

• Det är ändå viktigt att förstå vattenmättnadsprocessen eftersom den definerar 

Buffertens och återfyllningens vattenmättnad

• Det är ändå viktigt att förstå vattenmättnadsprocessen eftersom den definerar 
egenskaperna hos barriärerna i förvarets tidiga skede

• Det som har studerats är följande:

– Återfyllningens vattenmättnad

– Buffertens vattenmättnad

– Omfördelning av vatten i ett fall med ett helt torrt berg. Resultaten av studien 
användes som indata i beräkningen av den termiska utveclingen i förvaret 

– Tillämpning på förhållandena i Forsmark
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Buffertens vattenmättnad
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• Det kommer att ta minst 50 år att vattenmätta en tunnel även där berget är 
relativt vattenförande

• Dock är även de torraste förhållandena täckta av den känslighetsanalys som 
genomförts

• Både buffertens och återfyllningens vattenmättnad kommer att ta allt från 
några tiotals år till flera tusen år

• Hela detta intervall kan tänkas förekomma i Forsmark

Tillämpning på förhållandena i Forsmark

• Hela detta intervall kan tänkas förekomma i Forsmark

• Bergets hydrauliska egenskaper (konduktivitet, förekomst av sprickor, etc) 
styr vattenmättnadsprocessen. Lerans egenskaper är av underordnad 
betydelse 
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• Det primära syftet med bufferten är att se till att transport av lösta specier mellan 
kapseln och grundvattnet i berget sker med diffusion

• Svälltrycket I bentoniten förväntas att tillse att alla spalter tätas och att det blir en 
tät kontaktyta mellan bufferten och berget

• Det är viktigt att svälltrycket upprätthålls

• Säkerhetsfunktionskriteriet för svälltrycket för att upprätthålla tätheten har satts till 
1 MPa

• Svälltrycket bör inte gå över 15 MPa för att begränsa belastningen på kapseln och 

Svällning och svälltryck

• Svälltrycket bör inte gå över 15 MPa för att begränsa belastningen på kapseln och 
berget

• De densteter som behövs för att möta dessa krav ges av referensutformningen

• Referensmaterialen i SR-Site, MX-80 och Ibeco RWC,  antas att ha en mättad 
densitet i intervallet 1 950 – 2 050 kg/m3

– Detta ger ett svälltryck i intervallet 4,5 till  ~13 MPa

2011-06-15 17Bentonitsymposiet i Oskarshamn



• För att verifiera att de förväntade 
förhållande uppnås är det 
nödvändigt att analysera 
svällningsprocessen med fokus på:

– Buffertens homogenisering

– Buffertens expansion uppåt

– Kapselns rörelse i 

Svällning och svälltryck

– Kapselns rörelse i 
deponeringshålet

– Homogenisering efter en förlust av 
bentonit
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Frysning
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• Bufferten kommer att interagera med grundvattnet på platsen. Tre aspekter av 
detta behöver studeras:

– Effekten av perioden med uppvärmning

– Processerna under vattenmättnadsperioden 

– Interaktionen mellan den mättade bufferten och grundvattnet på platsen

– Ingen av buffertens säkerhetsfunktioner kopplar direkt till dessa processer, 
analysen måste ändå genomföras för att det inte finns några indirekta 
kopplingar som skulle kunna äventyra säkershetsfunktionerna

Buffertens kemiska utveckling

kopplingar som skulle kunna äventyra säkershetsfunktionerna

• Det finns också kemiska processer som skulle kunna ha en direkt påverkan på 
säkerhetsfunktionerna:

– Montmorillonitomvandling

– Cementering

– Erosion
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Buffertens kemiska utveckling
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Förljande processer skulle kunna 
påverka montmorillonitens stabilitet:

• Kongruent upplösning

• Reduktion/oxidation av järn i 
mineralstrukturen

• Atomutyten i mineralstrukturen 

• Eliminering av oktaderladdingen 

Mineralomvandling

Naturliga analoger

• Eliminering av oktaderladdingen 
med små katjoner

• Utbyte av de 
laddningskompencerande 
kajonerna
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Vad är problemet?
Erosion



• Varför eroderar bufferten?

• När eroderar bufferten?

• Hur snabbt försvinner den?

• Vad får det för konsekvenser?

Erosion
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• Attraktiva och repulsiva krafter

• Vid höga salthalter är svällningen 
begränsad

– Ingen erosion

• Vid låga salthalter dominerar alltid 
de repulsiva krafterna

– Kolloider frigörs

Varför eroderar bufferten?
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• Beror på:

– Total salthalt

– Förhållande mellan natrium och 
kalcium i vattnet

– Förhållande mellan natrium och 
kalcium i leran

• I jämvikt med dagens 

När eroderar bufferten?

• I jämvikt med dagens 
Forsmarkvatten blir förhållandet i 
leran ~50/50 

• Rena kalciumleror eroderar inte

• Rena natriumleror eroderar om 
halten av natrium i vattnet är lägre 
än 25 mM
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• Baserat på experimentella 
observationer 

• Om fraktionen kalcium i leran är 
20%<XCa<90% 

• Gäller att bufferten är stabil om 
halten positiva laddingar är q[Mq+]  > 
4mM

När eroderar bufferten?

2011-06-15 27Bentonitsymposiet i Oskarshamn



Framtida situation i Forsmark
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Förhållanden som ger erosion kan inte uteslutas



Water velocity, 

[m/yr]

Smectite release for 

1 mm fracture 

aperture, [g/yr]

Penetration into the 

fracture at the 

centre, [m]

0.10 11 34.6

0.32 16 18.5

Hur snabbt försvinner den?

0.95 26 11.5

3.15 43 7.0

31.50 117 2.1

315.00 292 0.5
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• Om bufferten inte eroderar kommer 
kapseln inte att korrodera

– Inga kapslar korroderar sönder på 
en miljon år

• Om bufferten eroderar går 0,12 
kapslar sönder från korrosion på en 
miljon år

Vad får det för konsekvenser?
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Dose corresponding to risk limit

Ra226  (0.11)
I129      (0.024)
Np237  (0.019)
Se79    (0.013)
Pb210  (0.0059)
Ni59     (0.0033)
Ac227  (0.0031)
Nb94    (0.0017)
Total     (0.18)

– Utsläppen långt under riskgränsen
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• Hur mycket bentonit måste bort 
innan vi får advektiva förhållanden?

– Homogenisering

• Är modellen pessimisstisk?

• Hur mycket koll har vi på framtida 
grundvatten?

Vad finns det för osäkerheter?

0.117
0.146

0.100

0.158 0.166 0.175

0.568
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0.650

1.221

0.1

1
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• Varför tänkte vi inte på det här tidigare?

– SKB (KBS) publicerade en rapport med frågeställningen redan 1978

– Slutsatsen var att erosion inte var ett problem eftersom grundvattnet inte 
var tillräckligt utspätt

• Vad gör vi nu?

– Studier av inverkan av kalcium

Vad gör vi nu?

– Studier av beetydelsen av sprickans geometri

– Vidareutveckling av transport modellen

– Samarbete i ett EU-projekt
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• Buffertens sorberande egenskaper är av relativt liten betydelse i ett KBS-3 
förvar i Forsmark

• Detta beror på:

– Bufferten är relativt tunn

– Kapseln är långlivad – ytterligare fördröjning av radionuklider i bufferten gör 
varken från eller till

– I de fall som ger dos/risk i SR-Site är bufferten antingen borta (erosion) eller 

Radionuklidtransport

– I de fall som ger dos/risk i SR-Site är bufferten antingen borta (erosion) eller 
reducerad (jordskalv)

• De data som används i säkerhetsanaysen har ändå valts ut och 
kvalitetssäkrats enligt de rutiner som gäller för SR-Site
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• Strålningens påverkan på bufferten analyseras inte i SR-Site

• Processen avfärdas baserat på det underlag som finns i processrapporten

• Effekten av gammastrålning testades i Stripa

– Total stråldos av 30 MGy gav ingen märkbar påverkan

– 30 MGy är väsentligt mer än dosen i förvaret (även för 1 miljon år)

• Alfastrålning är bara aktuellt i fallet med en defekt kapsel

Påverkan av joniserande strålning

• Alfastrålning är bara aktuellt i fallet med en defekt kapsel

– Montmorillonit "tål" ~30GGy

– Maximal dos från sorberade nuklider är ~8 MGy     
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• Vattentransport

• Gastransport

• Kanalbildning och erosion

• Mekaniska processer

• Utveckling av integrerad THM modellering

• Montmorillonitomvandlingar

Vad återstår att göra?

• Montmorillonitomvandlingar

• Cementering

• Bufferterosion och frigörelse av kolloider
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Tack för uppmärksamheten
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Tack för uppmärksamheten


