Ett

uppdrag
i tiden

Presentation av Svensk Kärnbränslehantering AB

Sverige har radioaktivt avfall; det är utgångspunkten för SKB:s uppdrag.
Avfallet kommer främst från kärnkraften,
men även från sjukvård, industri och forskning. Vad man än anser om kärnkraften, finns
avfallet redan i dag.
Vi ska ta hand om det nu och inte lämna
arbetet till kommande generationer. Det är
Sveriges gemensamma ansvar.

Besökare i CLAB – Centralt mellanlager för använt kärnbränsle

Ett uppdrag av

nationellt
intresse
År 2060 har SKB funnits i nästan 90 år. Längre än så
blir det kanske inte. Ungefär då räknar vi med att ha
fullgjort vårt uppdrag. Då planerar vi att försluta
förvaret som rymmer allt använt kärnbränsle som
producerats i Sverige. Där kommer det att ligga,
djupt nere i urberget. Och först när omkring 100 000
år har gått, är radioaktiviteten nere i samma nivåer
som hos den mängd uranmalm bränslet en gång
tillverkades av.
Ett viktigt miljöskyddsprojekt – ett företags historia. Allt under loppet av ett sekel. Ett kort ögonblick
inflikat mellan de årmiljarder som förflutit och de
som återstår.
Nu vill vi presentera SKB för dig. Ett företag där
verksamheten utgår från två tidsaxlar. De löper parallellt och båda kommer att föra dig såväl bakåt som
framåt i tiden. Den ena är kort, cirka 100 år, och
utgår från det samhälle, den värld, vi lever i. Den
andra är snudd på obegripligt lång och bestäms av
naturens egna lagar.
Båda tidsaxlarna är lika viktiga när vi ska fullgöra
vårt uppdrag. Såväl naturens som samhällets regler
och förutsättningar måste respekteras.
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Det är 1970-tal. Grunden läggs till SKB – det företag som i dag har uppdraget att
ta hand om och slutförvara använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Detta
för att skydda miljön och människors hälsa, både på kort och lång sikt. Det är ett
nationellt samhällsuppdrag, formulerat av regering och riksdag.

företag uppkommer egentligen i samma ögonblick
som Sverige beslutar att producera el
med kärnkraft. Än ska det dock ta
några år innan vi bildas. Kraftindustrin är koncentrerad på att bygga kärnkraftverken och förse dessa med bränsle. Hur det radioaktiva avfallet från produktionen ska hanteras är
inte en prioriterad fråga. Många tror nog att frågan ska lösas snabbt och enkelt. ”Bränslet ska
upparbetas utomlands och stanna där”, det är den
gängse uppfattningen.
Så går tongångarna under 60-talet och början
av 70-talet.
Men de ska snart ändras.

B

EHOVET AV VÅRT

Radikal förändring
1972 startar den första svenska reaktorn i kommersiell drift vid Simpevarp, några mil utanför
Oskarshamn. Året därpå bildar kärnkraftföretagen
Svensk Kärnbränsleförsörjning AB, SKBF, (som
6

senare byter namn till Svensk Kärnbränslehantering AB). Initiativet kommer från regeringen, som vill ha en samlad organisation inom
kärnbränsleområdet. Företagets främsta uppgift
blir att samordna kärnbränsleförsörjningen.
Regeringen börjar dock få upp ögonen för att
Sverige inte har något program för att ta hand om
använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.
Nu vill man även ha en helhetssyn på hur avfallet
ska hanteras. En utredning tillsätts om radioaktivt
avfall, den så kallade AKA-utredningen. I den
föreslås bland annat att Sverige bör bygga ett
centrallager för använt kärnbränsle och förbereda
för slutförvaring i urberg. Utredningen leder dock
inte till någon regeringsproposition.
1976 får Sverige en ny regering, efter en valrörelse där kärnkraften var en huvudfråga. Nu sker
en radikal förändring i synsättet på kärnavfallshanteringen. I regeringsdeklarationen slås det fast att
”kärnkraftföretagen ska visa på en helt säker metod
för att ta hand om det använda bränslet”.

Enligt lagen måste den som producerar el med kärnkraft också ta hand om avfallet, på ett säkert sätt.
De svenska kärnkraftproducenterna har tillsammans bildat Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.
På uppdrag av dem svarar vi för forskning, utveckling, planering, byggande och drift av anläggningar för
avfallet. Vårt arbete övervakas av myndigheter och regering.

Ett halvår senare kommer den så kallade villkorslagen. Den säger att de reaktorer som håller
på att byggas får startas endast om vissa villkor
uppfylls. Lagen erbjuder två alternativ för det använda kärnbränslet: upparbetning och slutförvaring av det högaktiva avfallet eller slutförvaring av
kärnbränslet utan upparbetning.
Kärnkraftföretagen i Sverige har nu själva ansvaret för att avfallet från deras elproduktion tas
om hand. Villkorslagen sätter press på dem.
Många reaktorer håller på att byggas eller projekteras, och en lösning måste arbetas fram – annars
får de inte tas i drift.
Projekt Kärnbränslesäkerhet
1977 respektive 1978 tecknas två avtal med ett
franskt företag om upparbetning av använt kärnbränsle från svenska reaktorer. Det senare avtalet
ligger till grund för ansökan om drifttillstånd för
fyra av reaktorerna.
I samband med att villkorslagen införs, inleds

KBS-projektet. (KBS står för Kärnbränslesäkerhet). Projektet har som mål att ta fram en metod
för att ta hand om kärnavfallet. Det drivs till en
början direkt av kärnkraftproducenterna, för att
sedan bli en avdelning inom SKBF. Först arbetar
man under ﬂera år i projektet med förglasat avfall
från upparbetning.
I den tredje rapporten, år 1983, presenteras en
metod för ”direktdeponering”. Det betyder att
bränslet inte ska upparbetas före slutförvaring.
Man förordar ett slutförvar i det svenska urberget,
uppbyggt med barriärer av naturens egna material. Det är den metod vi fortfarande arbetar efter,
vårt huvudspår. Den kallas i dag KBS-3-metoden,
och kommer sannolikt att användas den dag vi ska
bygga ett djupförvar för det använda kärnbränslet.
Det svenska systemet tar form
SKBF planerar även för ett svenskt system som
kan hantera alla sorters radioaktivt avfall som uppkommer i ett kärnkraftverk. Detta enligt de för7

slag som AKA-utredningen tog fram. Avfallet
delas in i olika grupper beroende på dess farlighet. Den volymmässigt största delen, cirka 90 %
av avfallet, uppstår vid själva driften av ett kärnkraftverk. Det kallas driftavfall. Jämfört med kärnbränslet är det enklare att hantera.
Till driftavfallet planeras och byggs ett slutförvar utanför Forsmark – SFR – som står klart
1988 (se sid 21). Det använda kärnbränslet beslutar man att mellanlagra cirka 30 år före slutförvaring. Det blir i en anläggning vid Oskarshamn,
som står klar 1985 (se CLAB, sid 21–22). Att etablera de här anläggningarna är viktiga steg i ett
nationellt program för hantering av det radioaktiva avfallet. Programmet innebär att allt avfall
omfattas av en gemensam lösning.
Vårt företag börjar i och med detta verkställa
det producentansvar kärnkraftföretagen fått av
regering och riksdag.
Regeringen säger ja
1984 beslutar regeringen att KBS-3-metoden
”i allt väsentligt befunnits kunna godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd”. (Regeringsbeslut
1984-06-28.) Detta innebär att regeringen accepterar direktdeponering som en genomförbar
metod och att de geologiska förutsättningarna för
detta ﬁnns i Sverige.
Att reaktorinnehavarna har det fulla tekniska
och ekonomiska ansvaret för avfallet, regleras i den
nya kärntekniklagen 1984. Samma år omorganiseras SKBF och blir Svensk Kärnbränslehantering
AB. Vi får nu ett samlat ansvar för hela kärnavfallsområdet.
Allt detta innebär att upparbetning inte längre
krävs för att få driva reaktorerna. Från 1985, då
CLAB tas i drift, ﬁnns inte heller praktiska skäl
att sända använt kärnbränsle till upparbetning.

Samhällets lagar kräver att SKB tar fram en
lösning nu och det rimliga är att genomföra den
medan resurser och kompetens ﬁnns. Om 50–60
år försluts djupförvaret för det använda kärnbränslet. Men bränslet kommer att vara farligt
under ännu en mycket lång tid framöver, cirka
100 000 år.
Låt oss därför övergå till den långa tidsaxeln.
Den regleras av naturens egna lagar och började
för ﬂera miljarder år sedan.
Minskar med tiden
Använt kärnbränsle innehåller många radioaktiva
ämnen. Och det är mycket giftigt och farligt.
Men radioaktivitet minskar med tiden. Det gör
den i takt med att de radioaktiva ämnena (isotoperna) omvandlas till stabila ämnen. Radioaktiviteten, och därmed farligheten, är därför tidsbegränsad. Man pratar om ett ämnes halveringstid;
den tid det tar för hälften av antalet atomer i det
radioaktiva ämnet att sönderfalla. Vissa ämnen
har en halveringstid på en miljondels sekund; för
andra, till exempel naturligt uran, dröjer det miljarder år.
Naturliga processer …
Radioaktivitet har alltid funnits omkring oss. Det
är en del av grunden för universums födelse, uppbyggnad och utveckling. Vi omges alltid av den
naturliga bakgrundsstrålningen, som bland annat
kommer från berggrunden och rymden. Radioaktiva ämnen ﬁnns även naturligt i våra egna
kroppar.
Radioaktivitet är en del av naturen. Vi har
mycket att lära oss genom att iaktta och undersöka
hur naturen själv tar hand om radioaktivitet och
den värme som alstras när ämnena sönderfaller.
… och naturlig vägledning

Pengarna finns
Alla som använder el från kärnkraften, tar också
det ekonomiska ansvaret för att avfallet tas om
hand och slutförvaras. Pengarna ﬁnns redan i dag.
För varje kilowattimme el, som produceras med
kärnkraft, går knappt ett öre till Kärnavfallsfonden. Pengarna i fonden ﬁnansierar fortlöpande
forskning, teknikutveckling, anläggningar och
alla andra investeringar som rör kärnavfallshanteringen i Sverige.
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Det använda kärnbränslet måste hållas isolerat från
allt levande under mycket lång tid. Hur utformar
vi ett säkert förvar? Och hur kan vi veta om förvaret förblir intakt och oskadat genom årtusendena?
Dessa frågor är grunden till vår egen lösning
för framtiden, KBS-3. Med hjälp av naturliga material och vägledning av naturens egen teknik har
vi anpassat och förﬁnat en metod för slutförvaring.
Mer om detta i nästa kapitel, ”En spegling av
naturen”.

DJUPFÖRVAR OCH SLUTFÖRVAR
Benämningarna ”slutförvar” och ”djupförvar” används båda för anläggningen för
slutförvaring av använt kärnbränsle.
Benämningen ”slutförvar” är den enda som
förekommer i lagtext och myndigheternas
föreskrifter. Därmed markerar man syftet
att uppnå en långsiktigt säker lösning.
En slutförvaring måste vara säker även om
ingen kontroll eller övervakning skulle ske
i framtiden.
Vi använder också ofta ordet ”djupförvar”
för den anläggning där kärnbränslet ska
slutförvaras. Med det ordet betonas att det
är nödvändigt med förvaring djupt nere i
berggrunden för att uppfylla kraven på långsiktig säkerhet. Ordet ”djupförvar” anger
också att förvaringen, även om den utformas för att kunna bli slutlig, inte är oåterkallelig utan att det finns möjlighet att
återta bränslet.

I radioaktivitetens värld

Radioaktivt avfall är farligt
eftersom det avger
strålning. Men vad är
egentligen strålning?
Och vad blir det för avfall?
Här reder vi ut begreppen.

Radioaktiva ämnen skickar ut strålning, och en viss del av denna strålning är skadlig för allt levande.
Strålning är transport av överskottsenergi i form av vågor eller partiklar.
OLIKA TYPER AV STRÅLNING

Alfastrålning: Består av positivt
laddade atomkärnor av grundämnet helium. Alfastrålning sänds ut
av tunga, instabila ämnen, till exempel uran, plutonium och radon.
Den når några centimeter i luft och
bromsas upp av ett papper eller
kläder. Denna typ av strålning är
skadlig om du äter, dricker eller
andas in det radioaktiva ämnet.
Betastrålning: Består av elektroner. Strålningen når upp till 20
meter i luften, men kan stoppas av
grova kläder eller ett glasfönster.
Gammastrålning: Utgörs av
elektromagnetiska vågor med
mycket stor energi. Strålningen når
hundratals meter i luft, men stoppas av någon meter betong, några
decimeter bly eller ett par meter
vatten.
OLIKA TYPER AV AVFALL

Vid driften av ett kärnkraftverk uppkommer olika typer av radioaktivt
avfall. Avfallet delas in i olika klasser beroende på hur radioaktivt
det är.

En indelning görs även i lång- och
kortlivat avfall, beroende på hur
lång tid de radioaktiva ämnena
finns kvar i avfallet. Det avgör vilken typ av slutförvaring som behövs. Kortlivat avfall måste hållas
isolerat i upp till 500 år och det
långlivade i upp till 100 000 år, för
att förhindra att radioaktiva ämnen
sprids i miljön. Till långlivat avfall
räknas även vissa inre reaktordelar,
till exempel styrstavarna.
Bilden nedan visar den totala
mängden radioaktivt avfall som beräknas uppstå om dagens 11 reaktorer drivs i 40 år. Volymen, cirka
250 000 kubikmeter, motsvarar
drygt en tredjedel av idrottsarenan
Globen i Stockholm.

Använt kärnbränsle
ca 20 000 m3

Rivningsavfall
ca 150 000 m3

Annat
långlivat avfall
ca 20 000 m3

Driftavfall
ca 60 000 m3

Kortlivat avfall
upp till 500 år
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Lågaktivt avfall består till exempel
av sopor, skrot, isoleringsmaterial
och använda skyddskläder. Strålningsnivån är mycket låg. Radioaktiviteten har avtagit till ofarliga
nivåer efter några hundra år.
Medelaktivt avfall utgörs främst av
de filter- och jonbytarmassor som
används för att fånga upp radioaktiva ämnen ur reaktorvattnet.
Det har högre strålningsnivå än det
lågaktiva och måste därför omges
med en strålskärm av betong eller
stål.
Högaktivt avfall består av använt
kärnbränsle som både måste kylas
och strålskärmas.

Långlivat avfall
upp till 100 000 år

VAD ÄR ANVÄNT
KÄRNBRÄNSLE?

Kärnbränsle består av urandioxid,
ett keramiskt material. Bränslet är
format som centimeterstora cylindrar, så kallade kutsar. Kutsarna sitter staplade på varandra i knippen
av rör, som kallas bränsleelement
(se bild). När bränslet är använt
tas kutsarna inte ut, utan hela elementen hanteras som avfall.
PÅ VILKET SÄTT ÄR
DET FARLIGT?

Innan bränslekutsarna använts i
kärnkraftverken hanteras de utan
annat skydd än handskar. Men
efter fem år i en reaktor avger
bränslet så mycket strålning att det
är livsfarligt att vistas intill det utan
strålskärmning.
Det använda bränslet är farligt på
två sätt:
Gammastrålningen (direktstrålningen) kan utifrån tränga in i
kroppen.
Alfastrålningen kan skada om
man får i sig ämnen från bränslet,
via mat, dryck eller inandning.
HUR SKYDDAS MÄNNISKOR
OCH MILJÖ?

Gammastrålningen från kärnbränslet stoppas helt av betong, bly eller
vatten (se sid 10). Efter 1 000 år
är det mesta av denna strålning
borta.
På lång sikt, upp till 100 000 år,
är det alfastrålningen man måste
skydda sig mot. Bränslet får inte
lösas upp, så att någon får i sig
partiklar från det.
Genom att placera bränslet i ett
djupförvar cirka 500 meter ner i
det svenska urberget, skyddas
människor och miljö. Det enda
som skulle kunna transportera iväg
radioaktiva ämnen från förvaret är
grundvattnet. Men flera barriärer
förhindrar detta (se sid 14).

Bränslekuts av urandioxid
(i naturlig storlek)

Bränsleelement
(längd cirka 4 m)
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En

spegling
av naturen
Bentonitlera. Koppar. Urberg. Naturens
egna material kommer att ingå i det
svenska djupförvaret.
I Äspölaboratoriet, djupt nere i det
svenska urberget, pågår generalrepetitionen för fullt. Metoder ska testas och
verifieras, förutsättningar analyseras och
antaganden bekräftas. Den dag det
använda kärnbränslet ska slutförvaras,
måste vi ha all nödvändig kunskap till
hands.

I BEFINNER OSS på Äspö, strax
utanför Oskarshamn. Det är här generalrepetitionen äger rum, inför
byggandet av djupförvaret. Scenen
är den 3,6 kilometer långa och 460
meter djupa tunnel som utgör SKB:s underjordiska forskningslaboratorium.
Här, i det nästan två miljarder år gamla urberget, demonstrerar vi hur djupförvaret är tänkt att
byggas. Här genomför vi också olika experiment
för att ytterligare öka kunskapen om den metod
som kommer att användas för att isolera kärnavfallet från människa och miljö.
Det använda kärnbränslet ﬁnns naturligtvis inte
här. Annars liknar mycket ett framtida djupförvar;
det mesta ﬁnns på plats: kapslarna, maskinerna,
tunnlarna och borrhålen där kapslarna ska placeras.

V

Flera barriärer skyddar ekosystemet
Den svenska metoden för att ta hand om kärnavfallet kallas KBS-3. Metoden innebär att det använda kärnbränslet innesluts i kopparkapslar, som
bäddas in i bentonitlera på ungefär 500 meters
djup i det svenska urberget. Principen bygger på
att ﬂera skyddande barriärer isolerar bränslet.
Barriärerna hindrar de radioaktiva ämnena från

Kapslingsrör

Använt kärnbränsle

att ta sig upp till jordytan och ut i ekosystemet via
grundvattnet.
Den första barriären är en kopparkapsel med
en insats av gjutjärn. Gjutjärnet har till uppgift att
skydda kapseln mot yttre tryck. Kopparn skyddar
mot korrosion i den syrefria miljö som råder i ett
djupförvar. Så länge en kapsel är tät kommer inga
radioaktiva ämnen ut.
Den andra barriären är ett lager av bentonitlera. Leran är en buffert som skyddar kapseln mot
rörelser i berget och håller den på plats. Bentonitleran suger åt sig vatten, samtidigt som den
sväller. Denna egenskap gör att vattnet binds i
leran och nästan står stilla. Leran fungerar också
som ett ﬁlter. Om en kapsel skulle bli otät, stannar större delen av de radioaktiva ämnena kvar i
kapseln. De ämnen som kommer ut, fastnar till
mycket stor del i bentoniten.
Den tredje barriären är urberget, som fördröjer transporten av radioaktiva ämnen upp till jordytan. Bergets främsta uppgift är att ge kapseln en
stabil och skyddande miljö.
Bränslet självt kan också ses som en barriär.
Det är i keramisk form och därmed ytterst svårlösligt i vatten. Det gör att de radioaktiva ämnena
hålls kvar under lång tid.

Bentonitlera

Ovanjordsdel av djupförvar

500 m

Bränslekuts
av urandioxid
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Kopparkapsel med
insats av gjutjärn

Urberg

Underjordsdel av djupförvar

PROTOTYPFÖRVARET
Ett av experimenten i Äspölaboratoriet är Prototypförvaret. Här
förvaras sex kapslar på samma
sätt som i det kommande djupförvaret. I kapslarna finns elektriska
värmare som alstrar samma
värme som bränslet kommer att
göra. Fyra av kapslarna förvaras
mellan fem och tjugo år, de båda
återstående i cirka fem år. Kapslarna omges av bentonitlera och
tunnlarna har återfyllts med en
blandning av stenkross och bentonitlera.

Vad är det då som gör att ett djupförvar anses vara
den lämpligaste metoden för att säkert förvara
kärnavfallet? Och hur kommer det sig att vi för
vår metod har valt just förvaring i urberg, med
bränslet omgivet av koppar och bentonitlera?
Svaret ﬁnns i naturen.
Naturen visar vägen
Det är förstås omöjligt att göra försök i laboratorier för tusentals år framöver. Naturen själv, däremot, kan ge vägledning. Det ﬁnns nämligen
exempel på hur naturen i miljarder år har haft de
säkerhetsfunktioner som måste ﬁnnas i ett djupförvar. Dessa företeelser kallas naturliga analogier, och visar till exempel hur spridning av radioaktiva ämnen och strålning har begränsats på
naturlig väg.
KBS-3-metoden bygger på barriärer av naturens egna material. Redan när metoden utvecklades på 70-talet kom forskarna relativt snabbt fram
till att man skulle använda naturliga material, som
är stabila och fungerar bra ihop.
Koppar, till exempel, har använts i Sverige
sedan stenåldern, och i naturen hittar man kopparklumpar som är ﬂera miljoner år gamla. Därför var det naturligt att välja koppar som material
i kapseln.
Under årens lopp har SKB:s forskare undersökt naturliga analogier runt om i världen. På
nästa sida presenteras några av dem. Analogierna
visar på de geokemiska processer som förväntas
påverka djupförvaret under lång tid.
Forskning förfinar och verifierar
Kan vi då inte bara kopiera naturens egna lösningar?
Nej, vid utformningen av systemet måste avfallets speciella egenskaper analyseras utifrån den
miljö det ska förvaras i. Metoden måste också utformas så att vi vet att de olika barriärerna fungerar tillsammans i ett djupförvar.
Här spelar forskningsarbetet i Äspölaboratoriet en avgörande roll. Ingen annanstans kan vi så
tydligt studera hur materialen fungerar ihop och
hur de påverkas av den omgivande miljön.
En del av den miljön är grundvattnet, det enda
som skulle kunna transportera radioaktiva ämnen
från djupförvaret.
Djupförvaret ska vara säkert och isolera bräns16

let i 100 000 år. Därför ställs det vissa krav på
grundvattnet:
• Det får inte innehålla något fritt syre på det
djup där förvaret ska ligga.
• Det får ha högst 10 procents salthalt.
• Det ska röra sig mycket långsamt i bergets
sprickor.
Allt berg innehåller naturliga sprickbildningar,
där grundvattnet vanligen förﬂyttar sig långsamt.
Berget i ett förvar ska ha så få och så små sprickor
att grundvattenströmningen genom förvaret blir
låg. Men på visst avstånd till förvaret är det bra att
sprickor ﬁnns. Dessa omgivande större sprickzoner tar upp eventuella framtida rörelser i berget
och skyddar på så sätt förvaret från påfrestningar.
Att vattnet runt förvaret ska vara syrefritt och
ha låg salthalt minskar risken för att kopparkapslarna korroderar. Tester visar att syre vanligtvis
inte tränger ner längre än till 100 meter i berget,
alltså cirka 400 meter ovanför den nivå där kärnavfallet ska förvaras.
Men, kan inte den kemiska miljön i berget förändras?
Jo, och därför är det viktigt för oss att forska om
hur grundvattensystemet är uppbyggt och hur det
förändras. Det gör vi bland annat genom att studera vattnets ursprung och hur det har varit sammansatt under olika tidsperioder i den geologiska
historien. Även denna forskning bedrivs på Äspö.
Från vulkanutbrott till djupförvar
När det gäller bentonitlera, som har bildats av aska
från vulkaner, har forskningen pågått under lång
tid. Lerans egenskaper – att den kan pressas ihop i
torrt tillstånd och att den sväller vid kontakt med
vatten – är dokumenterade i laboratoriestudier och
praktiska försök.
Nu handlar forskningen istället om hur leran
uppträder i ett djupförvar – på vilket sätt den tar
upp vatten, hur leran sväller och hur den reagerar
vid olika temperaturer.
En tät kapsel
Vid hamnen i Oskarshamn, några mil söder om
Äspö, ligger SKB:s kapsellaboratorium. Här vidareutvecklas tekniken för att svetsa fast locket på
kopparkapseln och här kontrolleras att svetsfogarna verkligen blir täta. Svetsfogarna synas med

ITALIEN – LERA SOM ISOLERAR
I Dunarobba i Italien, finns en 1,5 miljarder år
gammal skog av trädstubbar. I slutet av 70-talet
upptäcktes stubbarna, som i stort sett var
opåverkade av tidens tand. Träden hade inte
börjat ruttna, utan hade samma egenskaper som
färskt trä. Detta tack vare att de begravdes i lera.
Leran har isolerat träden från syre och vatten,
och därmed hindrat förruttnelse. I djupförvaret
ska bentonitleran skydda kopparkapseln på
motsvarande sätt.

KANADA – NATURENS EGET DJUPFÖRVAR
I Cigar Lake i Kanada finns världens största uranfyndighet. Den ligger på 430 meters djup och är
delvis isolerad av ett upp till 30 meter tjockt
lager av lera. Här, i ”naturens eget djupförvar”,
förvaras höga halter av uran utan att naturen
påverkas. Uranmalmen kan liknas vid det bränsle
som ska förvaras i det svenska djupförvaret.
Skillnaden är att det inte är isolerat av någon
kopparkapsel och att leran som finns runt uranet
har sämre egenskaper än den som ska användas
i Sverige. Ändå har fyndigheten, med en miljon
kubikmeter uranmalm, varit stabil i 1,3 miljarder
år. Malmkroppen ger inga spår av radioaktivitet
på markytan, inga som går att skilja från den
naturliga bakgrundsstrålningen. Liknande fyndigheter finns även på andra håll i världen.

GABON – NATURENS EGEN KÄRNREAKTOR
I Gabon i Västafrika fanns för länge sedan naturliga kärnreaktorer i berggrunden. När geologer, i
början av 70-talet, undersökte en uranmalmsfyndighet fann de något märkligt. Uransammansättningen var helt annorlunda än den man brukar
finna i naturen. Det visade sig att det fanns radioaktiva restprodukter på platsen – kärnavfall! För
två miljarder år sedan trängde grundvatten in i
uranmalmen, som liknade dagens kärnbränsle,
och reaktorer kom igång.
Restprodukterna blev desamma som i använt
kärnbränsle. Det intressanta var att de flesta ämnena, till exempel plutonium, endast hade förflyttat sig korta sträckor i berget. Detta trots sämre
förhållanden än de som väntas råda i ett djupförvar.

hjälp av röntgen, ultraljud och virvelström. I laboratoriet testar vi också utrustning till inkapslingsanläggningen, där bränslet så småningom ska kapslas in i kopparkapslarna. Anläggningen ska byggas ungefär samtidigt som djupförvaret.
Utmaningen ligger i att hitta den svetsmetod
som bäst försluter cirka 50 millimeter koppar
(tjockleken på kapseln). Svetsfogen måste uppfylla
samma krav som det övriga höljet; den får inte bli
en svag länk, utan måste även den tåla hårt tryck
och vara beständig mot korrosion.
Olika svetsmetoder
I dag provas två metoder – elektronstrålesvetsning och friction stir welding, som är en form av
friktionssvetsning.
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Elektronstrålesvetsning är känd sedan 1800talet, men metoden har aldrig tidigare använts för
att svetsa så tjock koppar som i detta sammanhang. Under vakuum läggs locket på kapseln.
Därefter skjuter en kraftfull elektronstrålekanon
in en stråle med elektroner i fogen och svetsar
samman locket och kapseln, samtidigt som kapseln roterar. Ett av många viktiga moment vid
svetsningen är att fokusera elektronstrålen; är
strålen för bred rinner kopparn, är den för smal
uppstår defekter lättare i fogen.
Den andra metoden, friction stir welding, är
en ny teknik för svetsning som nu för första
gången används för koppar. Till skillnad mot
elektronstrålesvetsning smälter inte kopparn vid
friktionssvetsning, utan den värms bara upp så att

ALTERNATIVA METODER
Geologisk förvaring i urberget är inte den enda
möjliga metoden. SKB följer forskningen när det
gäller alternativa metoder och stödjer flera projekt.
De metoder som diskuterats seriöst är transmutation och varianter av deponering i berg.
Några av de alternativa metoder som nämns i
debatten är inte genomförbara. Det gäller till exempel deponering av avfallet i sediment i oceanernas djuphavsbottnar, vilket är förbjudet enligt internationella överenskommelser. Ett annat alternativ
är att skjuta upp avfallet i rymden, något som inte
bara är dyrt och osäkert – det kräver i praktiken
även upparbetning. Sverige har valt att inte upparbeta, eftersom metoden ger upphov till plutonium
som kan användas till kärnvapen. Dessutom är det
inte lönsamt med dagens uranpriser.
TRANSMUTATION
Ordet transmutation betyder omvandling. När det
gäller använt kärnbränsle, handlar det om att långlivade radioaktiva ämnen kan omvandlas till kortlivade eller stabila, om de utsätts för ett stort flöde
av neutroner. Tekniken befinner sig fortfarande på
forskningsstadiet. Inte förrän om flera decennier
skulle den kunna användas i full skala.
En förutsättning för att genomföra transmutation
är att de långlivade ämnena i det använda kärnbränslet kan separeras från de stabila eller kortlivade. Transmutation kräver alltså ett steg före –
upparbetning. Upparbetning i industriell skala sker

den blir mjuk. Lock och kapsel pressas samman
med 40 tons kraft och ett roterande verktyg pressas med upp till 10 tons kraft in i fogen. På så vis
värms materialet upp och mjuknar. Verktyget arbetar sig sakta fram längs foglinjen och lämnar ett
helt sammanbundet material efter sig.
Urberget uppfyller kraven
Sakta men säkert närmar vi oss slutet på ett mycket
omfattande forskningsprojekt. Utvecklingen av
KBS-3-metoden startade för snart 30 år sedan, då
de första stegen togs för att ta fram en metod för
förvaring av det svenska kärnavfallet. I det tidiga
skedet av projektet var tre natursystem tänkbara
som förvaringsmiljöer; rymden, de djupa världshaven och det svenska urberget.

i dag vid anläggningarna La Hague i Frankrike,
Sellafield i Storbritannien och Majak i Ryssland.
För att metoden ska kunna fungera industriellt
krävs stora insatser av både tid och pengar. Något
som bara stora länder eller EU mäktar med.
För närvarande finns det nationella forskningsprogram om transmutation i bland annat Japan och
Frankrike.
Transmutation blir dock aldrig fullständig. En
viss mängd radioaktivt avfall blir alltid kvar, vilket
innebär att slutförvar ändå måste finnas.
DJUPA BORRHÅL
Det finns en rad tekniska lösningar för att slutförvara använt kärnbränsle i berg och de geologiska
förutsättningarna i olika länder varierar.
SKB har studerat och utvärderat flera metoder
för geologisk förvaring i Sverige. När tekniska,
ekonomiska, etiska och säkerhetsmässiga faktorer
vägs samman, är resultatet att slutförvaring enligt
KBS-3-metoden är den metod som bäst uppfyller
ställda krav.
Djupa borrhål är en förvarsvariant som vi har utvärderat. Den innebär att kapslar med använt
bränsle staplas på varandra i hål, som är tre till
fyra kilometer djupa. De tekniska svårigheterna
under själva deponeringen kan bli stora, och i dag
finns inte teknik för sådan borrning och deponering. Dessutom är kunskaperna om berget på
detta djup begränsade i dag.

När de nationella reglerna kring avfallshanteringen utformades på 70–80-talet, blev det klart
att avfallet måste hanteras på svenskt territorium.
Rymden och världshaven föll därmed bort som
alternativ. Internationella överenskommelser förbjuder också slutförvaring i djuphavssediment.
Kvar blev urberget.
Här kommer det svenska kärnavfallet sannolikt att förvaras. Andra metoder för att förvara avfallet studeras fortfarande. Men KBS-3-metoden
är huvudalternativet och den metod som uppfyller de högt ställda kraven på säkerhet. Metoden är
en spegling av naturen där berg, koppar och bentonit samverkar för att klara av grundvattnets
strömningar, kemiska processer och bergets rörelser.
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Det svenska systemet

Så tar vi hand om Sveriges
radioaktiva avfall
I Sverige finns sedan 1980-talet ett system med anläggningar, som tar hand om
landets radioaktiva avfall. Den större volymen av avfallet – drift- och rivningsavfall –
kan slutförvaras direkt. Det använda kärnbränslet mellanlagras under cirka 30 år.
Därefter ska bränslet kapslas in och slutförvaras cirka 500 meter ner i det svenska
urberget.
Det som återstår att bygga är inkapslingsanläggningen och djupförvaret. Enligt
nuvarande tidsplan kan djupförvaret tas i drift år 2017. Just nu pågår arbetet med
att finna en lämplig plats.
TRANSPORTER

Eftersom de svenska kärnkraftverken ligger vid kusten, transporteras det radioaktiva avfallet sjövägen.
Det sker med SKB:s fartyg m/s Sigyn. Fartyget är
specialbyggt för ändamålet. Säkerheten garanteras
dock i första hand av transportbehållarna, inte fartyget
självt. Behållarna har konstruerats för att passa den
typ av avfall de ska frakta och tål mycket stora påfrestningar. Vid en eventuell olycka behåller de sina
strålskärmande egenskaper.
Det lågaktiva avfallet behöver ingen strålskärmning.
Det kan därför transporteras och förvaras i vanliga behållare av stålplåt. Det medelaktiva avfallet kräver däremot strålskärmning och gjuts in i behållare av betong
eller stål vid kärnkraftverken. Därefter transporteras
avfallet i transportbehållare med upp till 20 centimeter
tjocka väggar av stål, beroende på typ av avfall.
Högaktivt avfall kräver både strålskärning och kylning under transport. Kraven på dessa transportbehållare är därför mycket höga. Det använda kärnbränslet placeras i stålbehållare med cirka 30 centimeter tjocka väggar. På behållarnas utsida sitter kylflänsar som leder bort värmen. Behållarna är konstruerade för att klara större påfrestningar än vad som
rimligen kan uppstå under transporterna. De ska klara
fritt fall från 9 meters höjd mot ett helt stumt underlag,
brand under 30 minuter vid 800ºC och ett yttre vattentryck motsvarande 200 meters djup. Hårda tester
visar att behållarna uppfyller kraven med goda marginaler.
Till och från hamnarna, vid kärnkraftverken och
avfallsanläggningarna, används så kallade terminalfordon.
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SLUTFÖRVAR FÖR RADIOAKTIVT DRIFTAVFALL
(SFR)

SFR var först i världen i sitt slag när det byggdes i
mitten på 80-talet. Anläggningen är ett slutförvar för
radioaktivt driftavfall. Avfallet här måste isoleras i cirka
500 år. Därefter är radioaktiviteten jämförbar med den
som förekommer naturligt i den omgivande berggrunden.
SFR ligger vid Forsmarks kärnkraftverk. Två kilometerlånga tunnlar leder ner till förvaret, som är placerat cirka 50 meter under havsbottnen. Där finns fyra
bergsalar och en silo.
Platsen är vald med tanke på det nästan stillastående grundvattnet. Grundvattnet är nämligen det enda
som skulle kunna transportera radioaktiva ämnen från
förvaret.

Även radioaktivt avfall som uppstår inom sjukvård,
industri och forskning förvaras här. Dessa ämnen behandlas och förpackas först i Studsvik.
CENTRALT MELLANLAGER FÖR ANVÄNT
KÄRNBRÄNSLE (CLAB)

Kärnbränslet tas ur reaktorn efter cirka fem år. Sedan
lagras det under vatten i minst nio månader inne på
kärnkraftverket, innan det transporteras till CLAB
utanför Oskarshamn. Under denna första tid förlorar
bränslet 90 procent av sin radioaktivitet.
I CLAB mellanlagras bränslet i vattenbassänger i
omkring 30 år, cirka 25–30 meter under markytan.
Efter denna tid har radioaktiviteten och värmeutvecklingen minskat med ytterligare 90 procent.
I anläggningen sker all hantering av bränslet under

SFR – Slutförvar för radioaktivt driftavfall

Här utvecklas tekniken för att svetsa fast locket på
kopparkapseln och här sker också kontrollen av att
svetsfogarna verkligen blir täta.
DJUPFÖRVAR FÖR ANVÄNT KÄRNBRÄNSLE

Mängden använt kärnbränsle i Sverige ryms i ett
enda djupförvar. Ovan jord kommer det att finnas en
industrianläggning där man hanterar kapslar och fyllnadsmaterial, till exempel bentonitlera. Från denna
ovanjordsdel kommer en tunnel och ett schakt att
leda ner till förvaret på cirka 500 meters djup. Här
breder ett tunnelsystem ut sig på en yta av cirka
1–2 kvadratkilometer. I gångarna borras hål där
kapslarna sänks ner och packas in i bentonitlera.
Därefter försluts gångarna med en blandning av lera
och krossat berg. (SKB studerar även horisontell
deponering av kapslar, tillsammans med kärnavfallsföretaget Posiva Oy i Finland.)
När allt är på plats förseglas anläggningen genom att även tillfartstunnlarna återfylls. Efter det börjar grundvattnet långsamt att tränga in i förvaret.
Bentonitleran sväller runt kapslarna och fyller utrymmet mellan berg och kapsel. Det innebär en isolering

vatten. Vattnet fungerar som en strålskärm och kyler
samtidigt bränslet. Just värmeutvecklingen i det
använda bränslet är en orsak till att avfallet mellanlagras före slutförvaringen. Om radioaktiviteten i
bränslet får avklinga utvecklar det mindre värme i
djupförvaret, vilket är en fördel.
I anslutning till det befintliga bergrummet med förvaringsbassänger, bygger vi ytterligare ett bergrum –
CLAB etapp 2. När det tas i drift 2004 får vi kapacitet att mellanlagra allt bränsle från det svenska
kärnavfallsprogrammet.
INKAPSLING I KOPPARKAPSLAR

Efter mellanlagringen ska bränslet kapslas in inför
slutförvaringen. SKB planerar att bygga denna
inkapslingsanläggning i anslutning till CLAB, som
förstahandsalternativ. Men även platsen för djupförvaret kan bli aktuell.
Tanken är att de speciella kopparkapslar som
ska rymma bränslet tillverkas separat, i en särskild
kapselfabrik.
Bränslet förs från CLAB till inkapslingsanläggningen, där det torkas och stoppas ner i kapseln.
Därefter ska ett lock svetsas på kapseln och kapselns täthet ska kontrolleras.
Tekniken för inkapsling och kontroll utvecklas och
testas i SKB:s kapsellaboratorium i Oskarshamn.
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ningen byggs ändå på ett sätt som ger möjlighet att
återta bränslet. Det planerade systemet med förvaret
nere i urberget löser därmed avfallsproblemen, men
konstrueras så att kommande generationer kan
komma åt avfallet om de skulle anse det vara viktigt.

av avfallet, genom flera skyddande barriärer.
Till att börja med planerar SKB för att deponera
5–10 procent av de totalt 4 500 kapslarna. Efter utvärdering går vi vidare med resten.
Djupförvaret kräver inte någon övervakning och
kontroll av kommande generationer, men anlägg-

Kärnkraftverk

CLAB

m/s Sigyn

Sjukvård, industri
och forskning

Använt kärnbränsle
Driftavfall

Inkapslingsanläggning

SFR

Djupförvar för
använt kärnbränsle
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Steg
för
steg
Vägen har varit lång. Steg för steg
närmar vi oss beslutet om val av plats
– här ska djupförvaret ligga.
Arbetet med att ta fram en plats för
ett djupförvar är en mödosam process. Det är en nationell fråga som
givetvis handlar om noggranna förberedelser, bergets säkerhet och tekniska lösningar. Men lika viktigt är att
komma överens med en kommun och
få det förtroende som behövs från de
närmast berörda.

ta ett steg tillbaka för att
se hur programmet vuxit fram. Vilka
förberedelser har SKB gjort för att
säkerställa att hanteringen passar samhällets krav och naturens långsiktiga
förutsättningar?
Som vi berättat tidigare, ﬁnns redan i dag ett
omfattande system för att ta hand om det avfall
som dagligen produceras. Samtidigt förbereder vi
nya anläggningar, med sikte på att ha allt klart när
det använda kärnbränslet ska slutförvaras.
I Sverige har programmet vuxit fram under de
senaste 30 åren. Det har skett i samförstånd mellan de politiska intressena och kärnkraftföretagen.
Under 70-talet samlades politiska och vetenskapliga krafter, vilket lade grunden till ett nationellt
program. På 80-talet byggde vi de första anlägg-

L
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ÅT OSS FÖRST

ningarna för hanteringen av Sveriges radioaktiva
avfall, CLAB och SFR. Under 90-talet ﬁck vi
större utvecklingskapacitet när våra laboratorier
togs i drift, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Dessa nya resurser har givit oss ökad
kunskap och kompetens om hela systemet.
Den nationella satsningen kan tyckas självklar,
men sett ur ett internationellt perspektiv är den
svenska modellen unik. Till skillnad från ﬂera andra
länder, ﬁnns det i Sverige och Finland ett brett
accepterat nationellt program man arbetar efter.
En viktig del av denna nationella mobilisering är en
tydlig rollfördelning. Kärnkraftföretagen – producenterna – har ansvaret för hanteringen av avfallet.
SKB, som ägs av kärnkraftföretagen, planerar och
genomför arbetet utifrån de krav som ställs från politiskt, vetenskapligt och lokalt håll.

DJUPFÖRVAR
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INKAPSLINGSANL ÄGGNING
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Arbetet med att ta fram underlag för att välja och
utvärdera en plats för djupförvaret, påbörjades
redan i slutet av 70-talet. Då genomfördes undersökningar och mätningar av bergets egenskaper
på ett tiotal platser i Sverige (1977–1985). De här
typområdesundersökningarna visade bland annat
att det ﬁnns platser med goda geologiska förutsättningar för ett djupförvar på olika håll i landet.
Från många till en
Därefter följde, i början på 90-talet, översiktliga
studier över hela landet. I dessa så kallade översiktsstudier valde man bort de delar av landet som
inte har en berggrund som passar, till exempel
fjällkedjan, Skåne, Öland och Gotland. Stora delar
av övriga landet återstod. Ur geologisk synvinkel
fanns det alltså betydande frihet i val av plats.
Utifrån denna översikt skulle förstudier genomföras i 5–10 kommuner. Därefter ingående platsundersökningar på minst två platser, innan en slutgiltig kandidat föreslås för detaljundersökning.
Utöver säkerhetskraven på berget, bedömdes
kommunernas inställning som avgörande för en
etablering. Därför inriktades lokaliseringsarbetet
på kommuner med såväl lovande geologiska förutsättningar som ett intresse för medverkan.
Detta blev också början till ett arbete med aspekter utöver de geologiska, vetenskapliga och tekniska. Nu handlade det om att förena teknisk och
geologisk säkerhet med att få människors aktiva
medverkan och förtroende.
Från Storuman till Oskarshamn
Diskussioner fördes med många kommuner och
resulterade i åtta så kallade förstudier. I förstudierna undersökte vi förutsättningarna för ett djupförvar, med avseende på berggrund, markanvändning, transporter, miljöpåverkan, olika samhällsaspekter med mera.
En del kommuner, till exempel Storuman och
Malå, anmälde intresse direkt. I de kommuner där
det i dag ﬁnns kärntekniska anläggningar tog SKB
initiativet att undersöka förutsättningarna. Det
resulterade i förstudier i Östhammar, Oskarshamn och Nyköping. I anslutning till dessa områden visade även grannkommunerna Hultsfred,
Tierp och Älvkarleby intresse. Även där genomförde vi förstudier.
Vi har också genomfört länsvisa översikts28

studier, som visat att det ﬁnns potentiellt lämpliga
områden i nästan alla kommuner.
Efter förstudierna tackade Storuman och Malå
nej till fortsatta undersökningar. Detta efter kommunala folkomröstningar. SKB valde senare ut tre
kommuner: Tierp, Oskarshamn och Östhammar.
Dessutom föreslogs att Nyköping, där det tidigare genomförts provborrningar, skulle medverka
i fortsatta utredningar. Förslagen presenterades år
2000 i vår rapport Samlad redovisning av metod,
platsval och program inför platsundersökningsskedet (FUD-K).
Två kommuner kvar
Efter en omfattande granskning och remissbehandling fattade regeringen, i november 2001,
ett beslut som innebar klartecken att gå vidare.
I Nyköping hade dock fullmäktige under tiden beslutat att man inte ville delta på de föreslagna villkoren. Tierp tackade senare också nej till fortsatta
undersökningar, medan Oskarshamn och Östhammar sade ja. Även Älvkarleby sade ja, men eftersom
kommunens medverkan var beroende av ett ja från
Tierp, avbröt SKB all verksamhet där. I Hultsfred
genomför vi ett kontaktprogram, så att kommunen
kan följa verksamheten under de närmaste åren.
Både Oskarshamn och Östhammar har i dag
kärntekniska anläggningar. Om de geologiska
förutsättningarna på dessa platser visar sig vara
tillräckligt bra även i fortsättningen, innebär det
stora fördelar. Arbetet underlättas i och med att
kompetens ﬁnns på plats, transporterna minimeras och etableringen sker där det ﬁnns vana vid
kärnteknisk verksamhet.
Berget undersöks
Under 2002 startade SKB platsundersökningar
vid Simpevarp i Oskarshamns kommun och i
Forsmark i Östhammars kommun. Här undersöker vi bergets egenskaper, bland annat genom
mätningar från markytan och i 1 000 meter djupa
borrhål. Utifrån dessa data genomförs en säkerhetsanalys. Vi inventerar även natur- och kulturvärden i områdena, och utreder hur ett djupförvar
påverkar samhället. Dessutom projekteras en
tänkt anläggning som anpassas för respektive
plats med tanke på berggrunden, grundvattnet,
miljön och de synpunkter som kommit fram vid
samråd med berörda (se sid 31).

I EN PLATSUNDERSÖKNING INGÅR ATT
GÖRA FÖLJANDE:
• Undersöka miljö, mark och berggrund
med olika metoder.
• Inventera natur- och kulturvärden i
området.
• Utreda hur ett djupförvar påverkar samhället.
• Samråda med dem som bor i närheten,
myndigheter och övriga berörda.
• Projektera en tänkt anläggning som
anpassats för platsen med tanke på berggrunden, grundvattnet, miljön och de synpunkter som kommit fram vid samråden.
• Genomföra en säkerhetsanalys för den
tänkta anläggningen med utgångspunkt
från de data som framkommit vid undersökningarna.

Platsundersökningarna genomförs i två etapper.
Till en början gör vi begränsade insatser för att
avgöra om platsens lämplighet kvarstår även när
det ﬁnns data från djupet. Den första etappen beräknas vara klar i mitten av 2005. Därefter följer
de kompletta platsundersökningarna. Det är dessa
som ska ge det underlag som behövs för utformning av djupförvaret och säkerhetsanalysen.
År 2007 beräknas undersökningarna vara klara.

REGIONALA BESLUT OCH
LOKALT FÖRTROENDE

Berörd allmänhet
Lokala miljöorganisationer
Kommuner
Länsstyrelser

Lagar och regler att följa
För att bygga ett djupförvar och en inkapslingsanläggning behöver SKB tillstånd utifrån olika
lagar:
Miljöbalken, som bland annat ställer krav på
en miljökonsekvensbeskrivning. Den ska bifogas
ansökan om tillstånd att börja bygga. Ansökan
enligt miljöbalken behandlas av Miljödomstolen.
Kärntekniklagen, som beskriver de regler som
gäller när man bygger och driver kärntekniska anläggningar. Ansökan enligt kärntekniklagen lämnas till regeringen som låter myndigheten Statens
kärnkraftinspektion, SKI, behandla ärendet.
Plan- och bygglagen, som ger bygglov och är
kommunens verktyg för hur områden ska planeras. Ansökan behandlas av kommunen.
Platsundersökningarna ska ge det underlag som
behövs för att ansöka om dessa tillstånd.

SKB:s
UPPDRAG
SKB:s forskning
och utveckling

Miljödomstol

Universitet och högskolor

Myndigheter: SSI och SKI

Internationella kontakter

Regering

Experter

FORSKNING OCH
UTVECKLING

MYNDIGHETERS
GRANSKNING OCH BESLUT

underlag ﬁnns framme, kan nästa steg tas. Det innebär en ansökan om lokalisering och byggande
tillsammans med en MKB och övrigt underlag.
Det samlade dokumentet lämnas till Miljödomstolen (enligt miljöbalken) och till regeringen
(enligt kärntekniklagen).

Samråd – möjlighet att påverka
Att få tillstånd och förtroende i en kommun för
ett förvar kräver många samtal och diskussioner.
Denna lokala dialog är en viktig förutsättning för
en demokratisk förankring. SKB har i många år
arbetat med information och dialog i de områden
där vi verkat, och under platsundersökningarna
fortsätter det arbetet.
Den så kallade miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB) omfattar diskussioner och samtal med
myndigheter som länsstyrelser och kommuner.
Men också med enskilda som antas bli särskilt
berörda. Ju längre in i arbetet med platsundersökningen man kommer, desto ﬂer bjuds in i processen. Det kan till exempel gälla övriga statliga
myndigheter, angränsande kommuner samt den
allmänhet och de organisationer som kan antas bli
berörda. Lagen kräver så kallade tidiga och utökade samråd.
Först när alla samråd är avslutade och allt

Bergets egenskaper avgörande
Duger berget på platsen för ett säkert djupförvar?
Detta är den viktigaste frågan att besvara. För att
få ett svar kommer resultaten från undersökningarna, bland annat via borrhål, att användas i så
kallade säkerhetsanalyser. I dessa beräknas vilka
faktorer som kan komma att påverka förvaret i
framtiden och vilka effekterna kan bli. Under de
kommande 100 000 åren räknar man till exempel
med nya istider, spänningar i berget och förändringar i vattenﬂöden.
En annan viktig fråga är påverkan på mark och
miljö. Redan under de undersökande faserna förbereds anläggningen så att miljön tar minsta möjliga skada. Under platsundersökningarna tar vi
hänsyn till hur omgivande natur kommer att påverkas under byggnation och drift av djupförvarsanläggningen. De säkerhetsmässiga aspekterna sätts dock alltid främst.
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Uppdr

aget slutfört
– och sedan?
Året är 2060. SKB:s uppdrag är över. Djupförvaret försluts.
Förvaret ska dock fortsatta att fungera under 100 000 år,
genom istider och jordbävningar. Och när isen börjar lägga
sig över landet, kanske om 5 000 år, sker det ”alldeles strax”
– utifrån ett geologiskt perspektiv. För en människa, efter en
evighet.
Mot slutet av detta århundrade ställs de två tidsaxlarna
mot varandra, på en utvald plats i Sverige. Hur resonerar vi
på SKB när det gäller tiden efter 2060?

Vad händer på platsen där djupförvaret är byggt, när SKB har fyllt igen nedfarten
till underjordsdelen? Finns det några fördelar med att ha förvaret i kommunen?
Hur blir det med övervakning och dokumentation inför framtiden?
Redan i dag upptar dessa frågeställningar en del av vårt företags verksamhet.
Det gäller såväl forskning och utveckling, som samrådsprocessen för den plats som
blir aktuell.
Claes Thegerström, vd, och Olle Olsson, ansvarig för platsundersökningarna,
ger i detta avsnitt sin syn på SKB:s tekniska, vetenskapliga och moraliska ansvar.

planerna är uppdraget klart 2060. Det kan bli några
år tidigare eller senare, men året är
– så långt det i dag går att bedöma –
en rimlig slutpunkt. Då börjar förvaret långsamt anpassa sig till miljön på 500 meters
djup. Under de följande decennierna, upp till 100
år, stiger grundvattnet tillbaka till sin ursprungliga
nivå. Bufferten (bentonitleran) vattenmättas och
blir ett effektivt skydd runt kopparkapslarna.
Förvaret blir långsamt en del av det svenska
urberget, och efter förslutning ska det inte behöva
övervakas. Kanske kan någon form av teknisk
övervakning ske, men förvarets säkerhet ska inte
vara beroende av mänsklig aktivitet.
Uppdraget slutfört! Dagens generationer har
tagit sitt ansvar, djupförvaret blir ett arv vi lämnar
efter oss.

G

ÅR ALLT ENLIGT

Demokratisk förankring
– På samma sätt som vi anpassar djupförvaret till
naturens villkor för lång tid framöver, försöker vi
även utforma verksamheten på plats med bygdens
bästa i sikte. Genom vårt arbetssätt låter vi alla
intressenter komma till tals, så att vi gemensamt
kan utveckla de möjligheter verksamheten skapar,
säger Claes Thegerström och fortsätter:
– I både Oskarshamn och Östhammar ﬁnns
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arbetsgrupper som noga följer vårt arbete. Diskussionen de närmaste åren kommer inte bara att
handla om de geologiska och tekniska frågorna,
utan även om hur kommunen kan använda lokaliseringen till något positivt. Vi är öppna för att ta
till vara uppbyggnaden av kompetens och att
utveckla olika verksamheter som har en anknytning till lokaliseringen och djupförvaret. ”Spin
off-effekter” för att använda ett populärt uttryck.
– Initiativet och det lokala godkännandet ägs
av kommunen. Vi har inget intresse av att agera
utan kommunens stöd och engagemang. Det fungerar inte att etablera en sådan här verksamhet
mot kommunens vilja, betonar Claes.
Nu eller sen?
För SKB är det viktigt att hålla tidsplanen. Avfallet är en fråga för dagens generationer. Det ﬁnns
en nationell strategi med infrastruktur, pengar avsatta och kompetens tillgänglig. Dessutom har vi
utvecklat en metod som är förankrad i naturens
egna processer, som går att spåra miljontals år tillbaka. Det ﬁnns ingen anledning att vänta.
Det ﬁnns dock en motsägelse i argumentationen. Vikten av att vänta in och förankra betonas
noga.
– Utifrån naturens tidsaxel har det marginell
betydelse om vi gör det nu eller sedan. Berget,

Claes Thegerström och Olle Olsson

bentonitleran och kopparn blir inte starkare om vi
väntar i 100 år. Utifrån den korta tidsaxeln är det
viktigt att hålla tempot. Vi vet i dag att berget ser
likadant ut om 100, ja till och med om 10 000 år.
Men hur ser samhället ut? Finns nuvarande
resurser, kompetens och engagemang kvar om
100 år? Historien visar tydligt hur bräcklig all
mänsklig aktivitet är. Ju längre frågan skjuts på
framtiden, desto större samhälleliga osäkerheter
måste hanteras, säger Claes.
Olle Olsson tillägger:
– Ett bra tempo ger också kommunen möjlighet
att skapa mervärden kring verksamheten. Nu, när
frågan är aktuell, ﬁnns stora möjligheter att etablera kompetenscentrum i anslutning till förvaret.
Vi i Sverige – tillsammans med Finland – är först
och ledande på området, något som bör tas till vara.
Säkerhetsanalys – ett viktigt verktyg
Säkerhetsanalysen är det verktyg SKB använder
för att ta reda på hur djupförvaret förändras över
tiden och vad detta betyder för säkerheten på lång
sikt. Med olika scenarier som utgångspunkt undersöks om det ﬁnns någon risk för att förvaret
kan skada människan eller miljön och, i så fall, hur
stor denna risk är.
Säkerhetsanalyserna hjälper till att prioritera
bland forskningsinsatserna. Analyserna bidrar

också till utformningen av kapseln och till vilka
krav som ska ställas på de övriga barriärerna. När
SKB söker tillstånd för att få bygga inkapslingsanläggningen och djupförvaret, är säkerhetsanalysen ett viktigt beslutsunderlag. SKB:s senaste säkerhetsanalys, SR 97, publicerades 1999.
Arbetet med säkerhetsanalyser pågår ständigt och
nya är på gång. Nästa beräknas bli klar 2005.
– Vi har god kunskap om det som händer i berget, både geologiskt och hydrologiskt. Vi vet att
det kommer en istid, kanske om 5 000 år; vi kan
beräkna landhöjningar och hur normala klimatförändringar påverkar berget på 500 meters djup,
säger Olle och fortsätter:
– Det mesta lär vi oss genom att titta bakåt i
tiden. Vi vet till exempel att tretton istider har dragit fram över berggrunden i Forsmarksområdet.
Ändå visar de undersökningar vi hittills gjort, att
endast en mindre påverkan på berget skett. Säkerhetsanalyserna är en viktig del av vårt arbete ända
fram till 2060. Dyker nya problem upp kan vi förhoppningsvis lösa dem under resans gång.
– Dessutom ger vår lösning kommande generationer möjlighet att återta bränslet om de vill använda energin i avfallet eller hantera det på annat
sätt. Vi löser problemet, ingen tvekan om det. Men
metoden vi utvecklat lämnar kvar andra möjligheter, betonar Claes.
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Myndigheterna sätter gränser för hur långt SKB:s
ansvar sträcker sig. Lika viktigt som att sätta gränser för vad som ingår i ansvaret och inte, är att bestämma när det är ”gott nog”. Några av de vanligaste frågorna är: Varför borrar ni 20 hål, och inte
100? Varför ska förvaret ligga på cirka 500 meters
djup, och inte 1 000?
– Detta är givetvis avvägningsfrågor, förklarar
Olle. Vi kommer att anpassa förvarsdjupet till
bergets egenskaper på den valda platsen. Ett djup
på 400–700 meter är lämpligt. Om vi går väsentligt djupare blir bygget besvärligare, då bergspänningarna ökar. När det gäller antalet borrhål, har
vi bedömt att det behövs cirka 20 kärnborrhål
(borrhål där hela borrkärnor kan undersökas) för
att tillräckligt väl bestämma förvarets placering
och påbörja arbetet med att bygga tunnlar och
schakt. Detta ger i sin tur ytterligare kunskap och
mer detaljerade data om berget på förvarsdjup.
Claes berättar att systemet för hantering av
kärnavfallet är både tekniskt och vetenskapligt robust. De frågor som uppstår och de detaljer som
behöver förbättras kan lösas under resans gång.
– I takt med att undersökningarna görs, bygget
genomförs och djupförvaret tar form, får vi alltmer detaljerad kunskap om platsen och berggrunden och den kunskapen ska vi förstås ta vara på.
Många inblandade
Allt beslutsunderlag redovisas i de underrapporter som ingår i MKB-dokumentet – det dokument som vi efter platsundersökningarna ska
lämna in till SKI och Miljödomstolen. Dokumentet ska uppfylla myndigheternas krav, och bland
annat redovisa vad som kommer fram i samråden
med berörda. Men lagarna säger inte exakt hur vi
måste göra. Det är något som växer fram i en process. Där är många inblandade: SKB, kommunen,
intressegrupper, myndigheter, vetenskapsvärlden,
olika experter och berörd allmänhet.
SKB samarbetar med ﬂera länder och organisationer som arbetar med kärnavfallsfrågor. Vi
har forskningsavtal om samarbete med ﬂera organisationer inom EU samt Japan, Schweiz, USA
och Kanada.
– De internationella kontakterna är viktiga för
att kunna jämföra olika metoder för beräkningar
och analyser. Likaså för att få en grundlig diskussion och värdering av resultaten. Samarbetet in36

SVENSKT-FINSKT SAMARBETE KRING
DJUPFÖRVARSTEKNIK
SKB och vår finska motsvarighet Posiva Oy
samarbetar om forskning och teknikutveckling
kring kärnavfallshantering. Det är naturligt i
och med att ländernas program närmar sig
slutmålet. Finland och Sverige använder dessutom samma metod, med principen att isolera
avfallet i berggrunden. Vi tar båda enbart hand
om det avfall som produceras i det egna landet, och berggrunden i våra länder uppvisar
inga större skillnader sinsemellan.
När det gäller lokaliseringsprocessen har
Posiva kommit något längre än vi. Finska riksdagen har beslutat att slutförvaret för använt
kärnbränsle ska byggas i Euraåminne kommun.
I arbetet med platsundersökningarna i
Forsmark och Oskarshamn drar SKB nytta av
erfarenheterna från de platsundersökningar
som Posiva gjorde under 80- och 90-talet.
Medan Finland ligger före i lokaliseringsprocessen, har SKB byggt upp mer kunskap
om djupförvarsteknik och provat den under
realistiska förhållanden. En stor del av det nya
samarbetet gäller nu utformningen och tillverkningen av kopparkapseln.
ANDRA LÄNDER FÅR HJÄLP
SKB har sedan 1984 delat med sig av sitt kunnande till många länder med radioaktivt avfall.
Omkring 250 konsultuppdrag har genomförts.
Sedan 2001 sker arbetet i ett dotterbolag till
SKB. Det heter SKB International Consultants
AB (SKB IC), och arbetar enbart med internationella uppdrag. Bolagets tjänster bygger på
kunskaper och erfarenheter från det svenska
kärnavfallsprogrammet. De täcker hela kärnavfallsområdet, från låg- och medelaktivt avfall
till använt kärnbränsle. På senare år har SKB IC
särskilt arbetat med länder där avfallet givit
upphov till stora miljöproblem, till exempel de
baltiska staterna och Ryssland.

nebär också att resurserna utnyttjas bättre. Det
ger oss även möjlighet att anlita de främsta experterna inom olika områden.
– Däremot handlar det internationella samarbetet inte om att Sverige ska kunna ta emot kärnavfall från andra länder, betonar Claes. Men om vi
i Norden visar att det är möjligt att bygga djupförvar och ta dem i drift, då ökar också pressen på
de övriga kärnkraftsländerna att göra detsamma.
Först på banan
Sverige och Finland kan alltså bli de första i världen med att vetenskapligt, tekniskt och operativt
genomföra slutförvaringen. Det innebär att vi på
SKB samarbetar med vår ﬁnska motsvarighet,
Posiva Oy.
– Finland är vår tvilling, och det är en styrka
för oss båda att kunna stötta varandras program.
Våra val av metoder är tekniskt och vetenskapligt
lika, säger Olle. Det har medfört ett nära samarbete inom teknikutveckling, forskning och säkerhetsanalyser. Samarbetet ger både oss och de som
ska granska oss en bra referens till våra strategiska
val av metoder, inriktning och omfattning av arbete. Ibland prioriterar vi olika mellan länderna,
vilket givetvis direkt leder till en intern diskussion

om vi själva överarbetar vissa delar eller borde
lägga resurserna på annat.
Åter till naturen
Företaget SKB blir sannolikt inte mer än knappt
90 år. Omkring 2060 avslutas verksamheten. Den
korta tidsaxeln är slut. Naturen tar över, och
gradvis avklingar de radioaktiva ämnena i djupförvaret. Efter cirka 100 000 år börjar även den
långa tidsaxeln komma till ända. Radioaktiviteten
blir åter i jämvikt med naturen.
SKB ska då ha gjort ett grundligt arbete. På ett
sätt har lösningarna inte funnits långt borta.
Basen stod att ﬁnna hos naturens egna förutsättningar. Vi har sedan analyserat, kopierat och förﬁnat dessa lösningar. Det handlar inte om några
”konstigheter”, utan om att lugnt och metodiskt
vänta in både naturen och människorna.
Ett avfallsproblem är löst, men många återstår
på jorden. Förhoppningsvis kan erfarenheterna
från SKB:s metodiska arbete visa vägen för andra,
när det gäller säkerhetsanalyser, metoder, teknik
och förankring.
Själva vill vi kunna säga att vårt uppdrag är
fullgjort. Ett uppdrag i tiden.
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Säkerhetsanalys
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Säkerhetsanalys som metod
SKB gör regelbundet säkerhetsanalyser. Där studerar vi vilka långsiktiga effekter på
människa och miljö ett djupförvar för använt kärnbränsle kommer att få. Analyserna
hjälper oss att prioritera bland våra forskningsinsatser, genom att tydliggöra var kunskapsluckorna finns.
Utgångspunkten i en säkerhetsanalys är en noggrann
beskrivning av hur djupförvaret för använt kärnbränsle
ser ut när det har byggts och förslutits. Allt eftersom
tiden går kommer förhållandena i förvaret att förändras. Många förlopp är oundvikliga och orsakas av inre
processer i förvaret.
En del av dessa är kemiska, till exempel korrosionsangreppen på kapseln. Andra är termiska och beror
på att radioaktiviteten i bränslet alstrar värme. Ytterligare några är hydrauliska och har samband med hur
grundvatten och gas strömmar. Förändringarna kan
också vara mekaniska och orsakas av att berget rör
sig. Ofta måste matematiska modeller användas för
att beskriva förvarets långsiktiga utveckling.
I säkerhetsanalysen undersöks i första hand vad
som händer med kopparkapseln och hur länge den
klarar att isolera det använda bränslet. Så länge kapseln är tät kan inga radioaktiva ämnen tränga ut och
föras upp till markytan med grundvattnet.
I säkerhetsanalysen tittar vi också på konsekvenserna av förändringar i omgivningen. Man målar upp
olika scenarier:
Vad händer om någon eller några av kopparkaps38

larna är otäta från början? Hur påverkar en istid eller
ett jordskalv förvaret? Och vad händer om våra efterkommande får för sig att gräva upp bränslet? Eller
råkar stöta på det av misstag?
Allra svårast är det att förutse hur samhället ser ut i
framtiden och hur människor kommer att agera. Det
är ju bland annat därför vi vill bygga ett djupförvar –
så att avfallet inte blir kvar på markytan för länge.
Tillsammans ska de olika scenarierna ge en rimlig
bild av vad som kan tänkas inträffa i framtiden och
vilka konsekvenserna blir för förvaret.
Hur är det då möjligt att göra beräkningar utifrån
osäkra sifferuppgifter, eller rena antaganden, om förhållanden långt in i framtiden? En viktig del i en säkerhetsanalys är att tydliggöra vad vi inte vet. Både kvalitativa och kvantitativa brister kan ofta hanteras med
pessimistiska antaganden. Värsta möjliga fall får sätta
gränsen.
Slutsatsen av systemets utveckling är att kapseln
förblir tät under minst 100 000 år. I svenska grundvatten på stora djup finns inget fritt syre som skulle
kunna fräta på kapseln. De låga halterna av andra korrosiva ämnen som når fram till kapseln kommer att på-

Genom analyser av borrkärnor från platsundersökningarna lär vi oss mycket om bergets historia och framtid.

verka den marginellt. Inte heller eventuella rörelser i
berget utgör något hot mot kapseln.
GRUNDDRAGEN I FÖRVARETS UTVECKLING
0–100 år

Under den inledande hundraårsperioden efter förslutningen fortsätter det radioaktiva sönderfallet och farligheten hos det använda bränslet minskar. Vid sönderfallet alstras värme och förvaret värms upp. Som
varmast blir kapselns utsida efter ungefär tio år men
temperaturen kommer aldrig att överstiga 90°C.
Bufferten tar i ett tidigt skede upp vatten som
strömmar i det omgivande berget. Vid deponeringen
är bufferten mättad med vatten till ungefär 80 procent.
Efter cirka tio år har bentonitleran tagit åt sig så
mycket vatten den förmår. Exakt hur lång tid detta tar
beror på hur stor vattenomsättningen är i berget runtomkring. Samtidigt som bufferten mättas med vatten
återställs gradvis grundvattennivån ovanför förvaret.
De kemiska förhållandena störs också av att syre
kommer ner i tunnlarna med luften från ytan. Vissa
konstruktionsmaterial, till exempel cement, kan också
störa. Vi räknar med att de kemiska förhållandena har
återgått till ungefär de ursprungliga cirka 100 år efter
förslutning.
100–10 000 år

Bränslets farlighet minskar under denna tid från 60
procent till 0,6 procent jämfört med farligheten vid

deponeringen. Uppvärmningen av berget fortsätter
och leder till att spänningar byggs upp. En del av
spänningarna gör att berget utvidgar sig något. Detta
påverkar i sin tur spricksystemet. En del sprickor
utvidgar sig, medan andra sluter sig. Krafterna är
dock inte så stora att det bildas nya sprickor.
Perioden innebär inga större förändringar när det
gäller vattenflöden i berget. Bufferten är mättad med
vatten och flödena är ungefär lika stora som de var
innan förvaret byggdes. Med tiden kommer dock landhöjningen att påverka flödena en aning.
Knappast några korroderande ämnen når in till
kapseln under denna period. Buffertens förmåga att
släppa igenom vatten är så liten att transporten av de
korroderande ämnena går mycket långsamt.
10 000–100 000 år

Under denna period förväntas stora klimatförändringar
med permafrost och inlandsisar liknande dem som
förekommit historiskt. Detta innebär nya både kemiska
och mekaniska påfrestningar på kapseln, men förvaret
är dimensionerat för att klara även dessa förhållanden.
Efter 100 000 år har bränslets farlighet avtagit till
cirka 0,05 procent jämfört med den vid deponeringen.
Fortfarande finns det små mängder radioaktiva ämnen
som ganska lätt kan röra sig genom förvarets barriärer,
om kapseln skulle skadas.
Radioaktiviteten är nu dock ungefär densamma
som hos den mängd uranmalm bränslet en gång tillverkades av.
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Fakta
ÄGARE

Svensk Kärnbränslehantering AB
(SKB) ägs av de svenska kärnkraftföretagen Vattenfall AB, Sydkraft
Kärnkraft AB, OKG Aktiebolag
och Forsmarks Kraftgrupp AB.
ORGANISATION

Företaget har drygt 200 personer
anställda och ett nätverk av externa
resurser. Den löpande driften i våra
anläggningar sköts på entreprenad
och omfattar cirka 150 personer.
För forskning, utredningar med
mera, anlitas forskare vid universitet
och högskolor, samt konsulter –
totalt flera hundra personer.

der som Japan och Frankrike är
kunder till SKB IC.
Exempel på genomförda uppdrag i öst är saneringen av den avvecklade sovjetiska ubåtsanläggningen i Paldiski i Estland och förbättring av avfallshanteringen vid
kärnkraftverket Ignalina i Litauen.
Flera högprioriterade projekt på
Kolahalvön pågår och handlar
bland annat om omhändertagande
av ubåtsbränsle vid marinbaser.
Bilden nedan visar Andreeva Bay.

SKB:s POLICY

Vi tar hand om Sveriges använda
kärnbränsle och radioaktiva avfall
så att miljön och människors hälsa
skyddas, på kort och lång sikt.
Uppdraget är en viktig del av det
nationella miljömålet för en säker
strålmiljö.
DOTTERBOLAG

På SKB har vi sedan 1984 delat
med oss av vårt kunnande till
många länder med radioaktivt avfall. Omkring 250 konsultuppdrag
har genomförts. Sedan 2001 sker
arbetet i ett dotterbolag till SKB.
Det heter SKB International Consultants AB (SKB IC), och arbetar
enbart med internationella uppdrag. Bolagets tjänster bygger på
kunskaper och erfarenheter från
det svenska kärnavfallsprogrammet. De täcker hela kärnavfallsområdet, från låg- och medelaktivt
avfall till använt kärnbränsle.
Uppdragen gäller ofta säkerhetsanalyser av gamla omoderna avfallslager och förstudier om hur de
ska åtgärdas. Likaså görs studier
inom området djup geologisk förvaring. På senare år har SKB IC
särskilt arbetat med länder där avfallet givit upphov till stora miljöproblem, till exempel de baltiska staterna och Ryssland. Men även län40

SÄKERHETS-, MILJÖ- OCH
KVALITETSARBETE

SKB har ett integrerat ledningssystem och företaget certifierades
2001 enligt ISO 9001:1994 och
ISO 14001:1996. I våra anläggningar bedriver vi, tillsammans
med våra entreprenörer, ett operativt kvalitets- och miljöarbete med
ständiga förbättringar i fokus. För
nya anläggningar, metoder och
teknik arbetar vi med förebyggande säkerhets- och miljöarbete.
Detta för att minsta intrång och
olägenhet för människa och miljö
ska uppnås. En stor del av arbetet
bedrivs inom ramen för arbetet
med miljökonsekvensbeskrivningar.
FINANSIERING

Kostnaderna för kärnavfallshanteringen är inkluderade i elpriset.
I dag går knappt ett öre per kilowattimme kärnkraftproducerad el
(cirka 500 miljoner kronor/år) till
Kärnavfallsfonden. Pengarna är
placerade på räntebärande konto i
Riksgäldskontoret och förvaltas av
Kärnavfallsfondens styrelse. Den

totala kostnaden för avfallshanteringen samt rivning av kärnkraftverken beräknas bli cirka 67 miljarder kronor. Fonden bedöms uppgå
till cirka 30 miljarder kronor i slutet
av 2003. Hittills har cirka 17 miljarder använts.
MYNDIGHETER

SKB:s arbete övervakas av staten
via myndigheter och regering. Vart
tredje år redovisar vi för dem hur
arbetet fortskrider. Det sker i en
forskningsrapport, det så kallade
FUD-programmet (Forskning,
Utveckling och Demonstration).
Statens kärnkraftinspektion, SKI,
granskar, övervakar och främjar
säkerheten vid de kärntekniska
anläggningarna i Sverige.
Statens strålskyddsinstitut, SSI,
övervakar alla strålskyddsfrågor i
Sverige.
Lagarna som styr SKB:s arbete:
Kärntekniklagen (SFS 1984:3).
Här finns bestämmelserna om att
reaktorinnehavaren har det tekniska
och ekonomiska ansvaret för hantering och slutförvaring av avfallet.
Strålskyddslagen (SFS 1988:
220). Denna lag reglerar frågor om
stråldoser till personal och allmänhet, bland annat i samband med
avfallshantering och slutförvaring.
Finansieringslagen (SFS 1992:
1537). Reglerar frågor om avfallsavgifter och krav på ekonomiska
säkerheter.
Miljöbalken (SFS 1998:808). Här
har flera äldre lagar samlats till en
enda lag (balk). Syftet med miljöbalken är att samma regler ska
gälla för all miljöfarlig verksamhet.
En av dessa är försiktighetsprincipen, som innebär att iaktta den försiktighet som krävs för att undvika
olägenhet eller skada för människors hälsa och miljön. Miljöbalken
innehåller också regler om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
och de samråd som ska ske då
sådana tas fram.

Fakta
HISTORIK – NÅGRA MILSTOLPAR

1972
Regeringen tar initiativ till en samlad organisation inom kärnbränsleområdet; det företag som ska bli
Svensk Kärnbränsleförsörjning AB
(SKBF).

Regeringen uttalar att KBS-3metoden ”i sin helhet i allt väsentligt befunnits kunna godtas med
hänsyn till säkerhet och strålskydd”. Dock kräver ett slutligt
ställningstagande till val av metod
ytterligare forsknings- och utvecklingsarbete.
1985

1973
SKBF bildas av kärnkraftproducenterna och startar sin verksamhet.

1997
Projektstart för förstudie i
Oskarshamn.
1998
Forskningsprogrammet (FUD 98)
lämnas med redovisning av alternativa lösningar, systemanalys,
lokaliseringsunderlag och platsvalskriterier.

CLAB tas i drift.
Projektstart för förstudie i Tierp.
1988

1976
Den statliga AKA-utredningen
(Utredningen om radioaktivt avfall)
publicerar sitt slutbetänkande.
1977
Första rapporten om kärnbränslesäkerhet, KBS-1, publiceras.
1978
Andra rapporten om kärnbränslesäkerhet, KBS-2, publiceras.
1980
Tillstånd att uppföra CLAB
(Centralt mellanlager för använt
kärnbränsle) i Oskarshamn.

Kapsellaboratoriet tas i drift.

SFR tas i drift.
Äspö väljs som plats för ett underjordiskt berglaboratorium.
1992
Det tredje forskningsprogrammet
(FUD 92) lämnas till myndigheterna. Diskussioner inleds med
kommuner om förstudier för lokalisering av ett djupförvar för använt
kärnbränsle.
1993
Projektstart för förstudie i
Storuman.
1994

1982

1999
Projektstart för förstudier i Hultsfred och Älvkarleby.
2000
Utvärdering av förstudierna och
kompletterande redovisning till
regeringen kring val av platser för
platsundersökningar. (Den så kallade FUD-K-rapporten.)
2001
Myndigheter och regering godkänner redovisningen i FUD-K, vilket
innebär klartecken för SKB att gå
vidare i lokaliseringsprocessen.

Projektstart för förstudie i Malå.

Tillstånd att bygga SFR (Slutförvar
för radioaktivt driftavfall) vid Forsmark.

Äspölaboratoriet tas i drift.

Transportfartyget m/s Sigyn tas i
drift.

Projektstart för förstudier i
Nyköping och Östhammar.

1995

Beslut om platsundersökning i
Östhammars kommun.
SKB bildar det helägda dotterbolaget SKB International Consultants
AB (SKB IC).
2002

1983

Beslut om platsundersökning i
Oskarshamns kommun.

Tredje rapporten om kärnbränslesäkerhet, KBS-3, publiceras. Den
kompletteras året därpå med ett
forskningsprogram.

Regeringen fastställer att SKB:s
forskningsprogram (FUD 01), uppfyller kärntekniklagens krav.

1984
SKBF omorganiseras och blir
Svensk Kärnbränslehantering AB
(SKB).

2002
Bilden visar SKB:s informationskontor under förstudien i
Nyköping.

Platsundersökningarna inleds. De
beräknas avslutas 2008, med att
ansökan om djupförvaret lämnas in.
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Fakta
ANLÄGGNINGAR

SFR
– Slutförvar för radioaktivt
driftavfall

Placering: Intill Forsmarks kärnkraftverk, Östhammars kommun.
Driftstart: 1988
Kapacitet: 63 000 kubikmeter
avfall.
Mottagning: Cirka 1 000 kubikmeter avfall/år, varav cirka 10–20
kubikmeter avfall från sjukvård,
industri och forskning.
Ovanjordsdel: Kontor, terminal,
verkstad och ventilation.
Underjordsdel: 4 bergsalar, 1 silo
och driftcentral (cirka 50 meter
under havsbottnen).
Personal: Cirka 12 årsarbeten.
Entreprenör: Forsmarks Kraftgrupp AB
CLAB
– Centralt mellanlager för
använt kärnbränsle
Placering: Intill Oskarshamns kärnkraftverk, Oskarshamns kommun.
Driftstart: 1985
Kapacitet: Lagring: 5 000 ton
uran, 8 000 ton efter utbyggnad.
Mottagning: Cirka 220 ton
uran/år samt 6 kassetter härdkomponenter/år.
Ovanjordsdel: Mottagning, kontor,
ventilation, el.
Underjordsdel: Förvaringsbassänger (25–30 meter under
markytan).
Personal: Cirka 80 årsarbeten.
Entreprenör: OKG Aktiebolag
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m/s Sigyn
– ett specialbyggt fartyg för
transporter av radioaktivt avfall
Sjösättning: 1982
Längd: 90 meter
Bredd: 18 meter
Dödviktstonnage: 2 044 ton
Bruttotonnage: 4 166 ton
Lastförmåga: 1 400 ton
Djupgående vid full last: 4 meter
Marschfart: 12 knop
Personal: 2 besättningar om
vardera 12 personer.
Entreprenör: Rederiaktiebolaget
Gotland
Inkapslingsanläggning
(planerad)
Placering: Förstahandsalternativet
är att placera anläggningen i direkt
anslutning till CLAB, annars vid
djupförvaret.
Driftstart: Aktiv provdrift och drifttillstånd 2017.
Inkapslingskapacitet: 200 kapslar/år. Totalt behövs cirka 4 500
kapslar om kärnkraften används
fram till 2025.
Personal: Cirka 40 personer.
Djupförvar för använt
kärnbränsle (planerat)
Placering: Cirka 500 meter ner i
den svenska berggrunden. Lokaliseringsarbete pågår, med platsundersökningar på två platser.
Driftstart: Inledande drift 2017,
med 5–10 procent av kärnbränslet.
Reguljär drift 2023.
Förvaringskapacitet: Cirka 4 500
kapslar.
Mottagningskapacitet: 1 kapsel/
dag vid reguljär drift.
Ovanjordsdel: Kontor, produktionsbyggnad, förråd, servicebyggnad. Området för driftområdet blir
cirka 500 x 300 meter. Till detta
kommer område för berghantering
på cirka 700 x 250 meter.
Underjordsdel: Ett 1–2 kvadratkilometer stort område för tunnlar
och tillfartsvägar.

Personal: 400–600 personer
under byggskedet. Cirka 150 personer under inledande drift. Cirka
220 personer under reguljär drift.
Slutförvar för långlivat låg- och
medelaktivt avfall (planerat)
Ett särskilt slutförvar behövs för
långlivat låg- och medelaktivt avfall.
Det ska rymma i huvudsak härdkomponenter och reaktordelar från
den kommande rivningen av kärnkraftverken. Även avfall från Studsvik ska förvaras här.
Placering: Vid djupförvaret för
använt kärnbränsle, skilt från det
inkapslade bränslet, eller på annan
plats.
Driftstart och kapacitet: Avgörs
senare
FORSKNINGSLABORATORIER

Äspölaboratoriet
Placering: Äspö, utanför
Oskarshamn.
Driftstart: 1995 (byggstart 1990)
Ovanjordsdel: Forskarby
Underjordsdel: En 3 600 meter
lång tunnel till 460 meters djup.
Personal: 17 anställda, samt
konsulter.
Kapsellaboratoriet

Placering: Vid hamnen i
Oskarshamn.
Driftstart: 1998
Personal: Cirka 10 personer.

Fakta
SAMHÄLLSKONTAKTER

SKB:s FORSKNING

Kommunikation är en viktig del av
SKB:s arbete. Vi har en omfattande
besöksverksamhet på våra anläggningar och forskningslaboratorier.
”Urberg 500” är en utställning på
Äspölaboratoriet. I den ingår en
resa ner i underjorden, där besökaren får se generalrepetitionen inför
byggandet av ett djupförvar. I SFR
finns en utställning nere i berget i
anslutning till förvaret, och i CLAB
kan man se hur använt kärnbränsle
mellanlagras.
Runt om i hela landet har SKB
informerat allmänhet, skolor,
opinionsbildare och kommunpolitiker. Under många år har vi genomfört ”turnéer” med mobila utställningar, både i en trailer och ombord på vårt transportfartyg m/s
Sigyn.
Vi har dessutom besökt arbetsplatser, kommuninvånare och
fritidsboende under förstudierna,
samt arrangerat studieresor till
våra anläggningar. Denna verksamhet fortsätter under platsundersökningsskedet.
På webbplatsen www.skb.se
finns senaste nytt om vår verksamhet. Där kan man också kostnadsfritt rekvirera informationsmaterial
och rapporter från oss.
Vidare arrangerar vi årligen den
så kallade ”SKB-dagen”. Det är en
konferens dit vi bjuder in politiker,
beslutsfattare och företrädare för
massmedia, forskning och näringsliv till en debatt om aktuella frågor.

Forskningen och teknikutvecklingen leds av cirka 25 personer
på SKB, varav flertalet har doktorerat. De lägger i sin tur ut uppdrag på universitet, högskolor och
olika speciallaboratorier både i
Sverige och utomlands. På så vis
är totalt 150–200 forskare i Sverige, övriga Europa, USA och
Japan engagerade i SKB:s forskningsverksamhet. Totalt gäller samarbetet ett 15-tal länder.
Äspölaboratoriet
– underjordisk anläggning
för fältförsök

Vid Äspölaboratoriet utanför
Oskarshamn sker mycket av forskningen kring radioaktivt avfall.
Äspölaboratoriets mål:
• Utveckla och prova metoder för
att undersöka berggrunden.
• Vidareutveckla och testa metoder för hur ett djupförvar kan
anpassas till bergets lokala
egenskaper.
• Öka den vetenskapliga förståelsen för djupförvarets säkerhet.
• Utveckla, testa och visa den
teknik som kommer att användas i djupförvaret.

bufferten och berget) hindrar
radioaktiva ämnen i det använda
bränslet från att ta sig upp till
markytan.
Anläggningen är en av de första
i världen, vilket är en av anledningarna till att experter från andra länder och organisationer kommer hit
för att genomföra fältförsök i samarbete med SKB.
Exempel på experiment och tester i
Äspötunneln:
• Transport av vatten i sprickzoner.
• Vattnets salthalt.
• Hur radioaktiva partiklar transporteras genom olika material.
• Tester av vattnets och gasers
flöden i berget.
• Hur mikrober och bakterier äter
upp syre i berget.
• Hur radioaktiva partiklar fastnar
på berget om de skulle komma
ut ur kapseln.
• Tekniken för att fylla och plugga
igen tunnlar.
• Prover på vatten i bergmassan,
för att avgöra dess ålder och
ursprung.
• Hur bentonitleran uppför sig
under långa tider i en miljö som
liknar den i ett framtida djupförvar.

Text Ordalag AB, Nollett AB och SKB
Grafisk form/original Wistmar AB
Tryck Tryckindustri Information AB
Bilder Bildhuset (sid 2–3, 37); Andreas
Hylthén (omslag, 9, 35); Getty Images (sid
32-33, 36); Curt-Robert Lindqvist (sid 4–5,
7, 39, undre bilderna sid 22, 29, 42, övre
bilden sid 43); Mediabolaget (nedre bilden

Äspölaboratoriet har en ovanjordsoch en underjordsdel. Ovan jord
finns en forskarby, under jord en
3 600 meter lång tunnel ner till 460
meters djup.
I tunnelns nischer och grenar
genomförs en rad experiment. Syftet är att ta reda på hur förvarets
barriärer (kopparkapseln, bentonit-

sid15); Naturfotograferna (sid 26); Bengt O
Nordin (sid 20, övre bilderna sid 22, 42);
Pressens Bild/Staffan Almquist (sid 6);
Rotate AB/Allan Borg (sid 21, 24–25);
SGU/Anders Damberg (övre bilden sid 29);
SKB (sid 11, 12–13, 17, 18, 40, övre bilderna
sid 15, 42, undre bilden sid 43); Lasse Skog
(sid 41) och Erik Wijnbladh (sid 30)
Illustrationer Grafiska Illustrationer/Jan
Rojmar (sid 10, 11, 14, 23, 38)

Genom människans sätt att leva uppkommer
farligt avfall. En del av det är radioaktivt. Vi i
Sverige har ett gemensamt ansvar för landets
radioaktiva avfall. Det ska inte lämnas till
kommande generationer utan tas om hand
redan i dag.
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
har fått i uppdrag att göra detta. Ett uppdrag
som är en viktig miljöåtgärd. Avfallet måste tas
om hand så att miljön och människors hälsa
skyddas, både på kort och lång sikt.
I den här skriften presenterar vi vårt företag
för dig. Vi berättar om uppdraget, historiken
och planerna för framtiden. Många aktörer har
sin tydliga roll i uppdraget, där förtroende och
samråd väger lika tungt som säkerhet och
ansvar. På vilket sätt är avfallet farligt? Hur
finner man en plats för ett djupförvar? Vad
händer om 100 000 år? Följ med på en tidsresa – kring ett uppdrag i tiden!

Box 5864, 102 40 Stockholm
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-661 57 19
www.skb.se info@skb.se

