Djupförvar

för använt kärnbränsle

Anläggningen
I dag finns inget sätt att oskadliggöra använt kärnbränsle.
Däremot avtar farligheten med
tiden. För att minska risken att
någon skadas – i dag eller i framtiden – måste vi inrikta oss på
att se till att ingen kommer i
kontakt med det. Då är ett djupförvar en säker lösning.
Vid driften av ett kärnkraftverk
uppkommer olika typer av avfall,
som med ett gemensamt namn
kallas kärnavfall. Avfallet delas in
i olika klasser beroende på hur
radioaktivt det är.
Lågaktivt avfall består till exempel av sopor, skrot och använda
skyddskläder. Strålningsnivån är
mycket låg. Radioaktiviteten har
avtagit till ofarliga nivåer efter
några hundra år.
Medelaktivt avfall utgörs främst
av de filtermassor 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 främst
av använt kärnbränsle, som både
måste kylas och strålskärmas. Vissa
inre delar av reaktorn, exempelvis styrstavarna, är också högaktiva men kräver ingen kylning.

Två viktiga komponenter saknas
dock innan avfallssystemet blir
komplett, en inkapslingsanläggning för att kapsla in det använda
kärnbränslet i koppar och ett djupförvar att deponera kapslarna i.
SKB har till uppgift att bygga
även dessa anläggningar.
I snart 30 år har vi funderat
över hur djupförvaret ska se ut,
samt vilka material och vilken teknik som ska användas. Vår metod
innebär att bränslet kapslas in i
koppar och bäddas in i bentonitlera på ungefär 500 meters djup
i berget.

Deponeringshålen är åtta meter djupa
och knappt två meter i diameter.

Radioaktivt under lång tid

Det finns all anledning att ha
respekt för det använda kärnbränslet. Under mycket långa
tidsperioder kommer det att
innehålla radioaktiva ämnen,
som kan skada både miljö
och människa.

Väl genomtänkt system

Sverige har en väl fungerande organisation för att ta hand om olika
typer av radioaktivt avfall. Här
finns ett mellanlager för använt
kärnbränsle, ett slutförvar för lågoch medelaktivt avfall och ett specialbyggt fartyg med transportbehållare för att frakta det radioaktiva avfallet mellan de kärntekniska
anläggningarna. Det är Svensk
Kärnbränslehantering AB (SKB)
som har till uppgift att ta hand
om avfallet på ett säkert sätt.
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Det använda kärnbränslet ska kapslas in i koppar. Kopparkapslarna ska sedan deponeras i urberget på 500 meters djup, inbäddade i lera.

tonitblock som ska användas vid
deponeringen och en mottagningsdel för transportbehållare
med kopparkapslar.
Från ovanjordsdelen går en
lång nedfartstunnel till ett
system av deponeringstunnlar
på ungefär 500 meters djup. I
varje deponeringstunnel finns
ett antal lodräta hål där kopparkapslarna med det använda
kärnbränslet ska placeras.
Skärmar och skyddar

Varje deponeringshål fodras med block och ringar av bentonit. Här lyfts ett block på
plats.

När bränslet tjänat ut i reaktorerna lagras det omkring ett
år i kärnkraftverkens egna bassänger. Under denna tid minskar
radioaktivtiteten med ungefär
90 procent.
Därefter förs bränslet till det
centrala mellanlagret för använt
kärnbränsle (CLAB), som ligger
i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk. Där ska bränslet förvaras i ungefär 30 år innan det
kapslas in och deponeras i ett
djupförvar. Vid deponeringen
återstår ungefär en procent av
radioaktiviteten jämfört med när
bränslet just tagits ut ur reaktorn.
Radioaktiviteten fortsätter att
avta även efter det att bränslet
har deponerats. Efter omkring
100 000 år är den nere i samma
nivåer som hos det anrikade
uran som bränslet tillverkas av.

DJUPFÖRVARET
Antal kapslar

4 500 st
200–400 st under inledande drift
Deponering

200 kapslar per år
Arbetstillfällen

400–600 personer under byggnadsskedet
150 personer under inledande drift
220 personer under reguljär drift

Kapslarna med det använda kärnbränslet kommer till djupförvaret i transportbehållare, som
också fungerar som strålskärmar.
Dessutom skyddar de kapslarna
vid eventuella olyckor. Transportbehållarna förs ner i underjorden
med truckar.
Kapslarna lastas där om till en
deponeringsmaskin. Maskinen är
fjärrstyrd, strålskärmad och åker
fram till det hål där kapseln ska
deponeras. Kapseln sänks därefter
ner i hålet. Deponeringshålet har
då först fodrats med block och
ringar av bentonitlera.
När alla hål i en deponeringstunnel är upptagna fylls tunneln
igen med en blandning av bentonitlera och krossat berg. Även den
stora nedfartstunneln fylls igen
när allt bränsle har deponerats.

Två delar

Djupförvaret ska bestå av två
delar; en ovanjordsdel och en
underjordsdel. Ovan jord finns
en medelstor industrianläggning. Förutom kontor och personalutrymmen ligger här också
en fabrik för att tillverka de ben-

Kapslarna placeras i deponeringshålen med hjälp av en specialbyggd maskin.
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Utformningen
Ju mer vi vet om berget, desto
bättre kan vi utforma djupförvaret för använt kärnbränsle.
Samtidigt vill vi bevara handlingsfriheten så länge som möjligt. Då kan vi ta tillvara den
tekniska och vetenskapliga
utveckling som sker.
Djupförvaret bygger på KBS3-metoden, där förkortningen
KBS står för kärnbränslesäkerhet.
Ett djupförvar av KBS-3-modell
kan se ut på flera olika sätt. Vårt
huvudalternativ innebär att kopparkapslarna med det använda
kärnbränslet placeras i vertikalt
borrade deponeringshål på cirka
500 meters djup. Vi kallar detta
alternativ KBS-3V, där bokstaven
V står för vertikal.
Steg för steg

SKB vill gå fram i steg när djupförvaret byggs. Förvaret ska byggas i två etapper. Mellan 200 och
400 kapslar (av totalt cirka 4 500)
kommer att deponeras i en första
fas. Enligt planerna ska deponeringen av kapslar börja om cirka
15 år. Innan vi går vidare med
fas två kommer de erfarenheter
vi gjort att utvärderas. En förutsättning för att gå vidare med fas
två är att utvärderingen får ett
positivt resultat.
SKB genomför för närvarande
platsundersökningar, som bland
annat innebär noggranna undersökningar av berggrunden från
markytan, i Östhammars och
Oskarshamns kommuner. På den
lämpligaste av dessa platser vill
vi sedan bygga djupförvaret.
Under byggandet av djupförvarets underjordsdel kommer vi
att utföra kompletterande undersökningar av berggrunden från
förvarsnivå. Denna så kallade
detaljundersökning kommer att
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Platsundersökningar, dvs noggranna undersökningar av berggrunder från markytan
pågår i Oskarshamns och Östhammars kommuner.

ge underlag för placering av djupförvarets centralområde och för
de tunnlar som ska användas vid
den inledande driften. Ytterligare
undersökningar leder sedan till att
vi successivt kan fastställa de slutliga placeringarna av tunnlar och
deponeringshål.
I samband med att platsundersökningarna avslutas och ansökan
för att lokalisera och bygga djupförvaret lämnas in till myndigheterna måste vi ta ställning till
en rad frågor: Bör nedfarten till
djupförvarets underjordsdel utformas som en ramp eller som ett
schakt? Ska förvaret byggas i ett
eller två plan? Exakt på vilket
djup ska kapslarna deponeras?
Hur ska djupförvarets barriärer
dimensioneras?
Det finns också frågor som är
kopplade till driften i förvaret:
Ska de maskiner som används i
förvaret vara el- eller dieseldrivna?
Vilken utformning ska strålskyddet ha? Hur ska transporterna upp
och ner ur förvaret ske?
Olika krav styr

SKB har sammanställt allt underlag som behövs för att konstruera,
utforma och slutligen bygga förvaret. Ur detta har ett antal över-

Om kapslarna deponeras horisontellt
behövs inte deponeringstunnlarna och
mängden uttaget
berg halveras.

KBS-3V
Deponeringstunnel
Deponeringshål

Transporttunnel

Transporttunnel

KBS-3H

Deponeringshål

gripande konstruktionsförutsättningar kristalliserats. Dessa krav
och förhållanden styr hur djupförvaret och dess delar ska utformas.
Konstruktionsförutsättningarna
kan styras av så skilda saker som
lagkrav, miljökrav, funktionskrav
eller av de förändringar som djupförvaret kommer att genomgå
efter det att det har förslutits.
Konstruktionsförutsättningarna
är i dagsläget ganska övergripande.
Allt eftersom arbetet med djupförvaret fortskrider kommer de att
detaljeras.
Vertikalt eller horisontellt

Vi har också en mer principiell
fråga att ta ställning till när det

gäller förvarets utformning. Ska
kapslarna deponeras vertikalt eller
horisontellt?
I dag är det möjligt att borra
mycket längre och rakare hål än
för tio år sedan. Detta gör det
möjligt att deponera kapslarna
horisontellt i långa deponeringshål med bibehållen eller ökad
säkerhet.
Därigenom blir den mängd
berg som behöver sprängas ut
mindre. Vi kan minska påverkan
på miljön, eftersom transporterna
av krossat berg upp ur och ned i
tunneln minskar. Kanske kan vi
även sänka kostnaderna. Denna
variant av KBS-3-metoden kallas
KBS-3H, där bokstaven H står
för horisontell.
Frihet ger flexibilitet

Berget måste undersökas noggrant före bygget.

Vi vill bevara så många frihetsgrader som möjligt så länge som
möjligt, eftersom detta ger större
möjligheter att ta tillvara den tekniska och vetenskapliga utveckling som sker.
Kraven på säkerhet måste
naturligtvis alltid vara uppfyllda.
Det gäller såväl under uppförande
och drift, som långsiktigt för det
förslutna förvaret. Säkerheten
under uppförande och drift regleras genom de bestämmelser som
finns i strålskydds-, kärnteknikoch arbetarskyddslagstiftningarna.
Den långsiktiga säkerheten prövar vi regelbundet i våra säkerhetsanalyser.
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Säkerheten

Djupförvaret ska inte påverka vare sig människan eller miljön.

SKB:s metod för att ta hand om använt kärnbränsle bygger på att
flera barriärer hindrar de radioaktiva ämnena från att ta sig upp
till markytan. Om någon barriär slutar fungera tar de andra vid,
utan att säkerheten för den skull äventyras.
I motsats till många andra
typer av avfall är radioaktiva
ämnen farliga under en begränsad tid. De genomgår radioaktivt sönderfall och omvandlas.
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Efter en viss tid är de inte längre radioaktiva utan stabila.
Sönderfallet sker spontant och
är oberoende av förhållandena i
omgivningen.

För att tillverka ett ton bränsle
behövs åtta ton anrikat naturligt
uran. Det använda bränslet består
till största delen av urandioxid.
Efter 100 000 år är farligheten
hos bränslet lika hög som farligheten hos motsvarande mängd
anrikad uranmalm. Därför är
100 000 år en riktlinje vi sätter för
hur länge förvaret ska fungera.

Naturliga material

Det viktigaste i ett sådant tidsperspektiv är att se till att bränslet inte löses upp så att radioaktiva ämnen sprids i miljön och
kommer in i kroppen. Strålningen från det inneslutna bränslet är
inget problem på ytan. Det räcker med några få meter berg för
att stoppa den.
SKB har valt att bygga djupförvaret med sådana material
som finns naturligt i jordskorpan.
Tanken är att förvaret i så hög
grad som möjligt ska efterlikna
naturen själv. På så sätt undviker
vi oönskade effekter från främmande material.
Dessutom byggs förvaret enligt
flerbarriärprincipen. Kapseln,
bentonitleran och berget ska tillsammans garantera säkerheten.
Om någon barriär inte fungerar
tar de andra vid.
Kapseln isolerar

Närmast bränslet finns kopparkapseln. Dess uppgift är att isolera bränslet från omgivningen.
Så länge kapseln är tät kan inte
några radioaktiva ämnen komma
ut. De största hoten mot kapseln
nere i förvaret är korrosion, dvs
angrepp från främst syre och
svavelföreningar som finns lösta
i grundvattnet, samt att kapseln
bryts sönder av de krafter som
uppkommer när berget rör sig.

Så länge kapseln är tät kan inga radioaktiva ämnen komma ut i omgivningen.

Koppar är ett material som står
emot aggressiva ämnen i grundvattnet mycket bra. För att kapseln även ska klara stora belastningar har den fått en insats av
gjutjärn.
Bufferten tätar

Runt kapseln finns ett lager av
bentonitlera. Lagret kallas buffert, eftersom det skyddar kapseln mot mindre rörelser i berget
och håller den på plats.
Bufferten har ytterligare två
uppgifter. Bentonitleran suger åt
sig vatten samtidigt som den

sväller. Denna egenskap gör att
det är ytterst svårt för grundvattnet att tränga igenom lerlagret
och nå fram till kapseln.
Samtidigt fungerar bentoniten
som ett filter. De radioaktiva
ämnena fastnar lätt på lerpartiklarnas yta. Om en kapsel, mot
förmodan, skulle bli otät stannar
en stor majoritet av de radioaktiva ämnena kvar inuti kapseln.
Av den mängd som kommer ut
fastnar det mesta i bentoniten
och blir kvar under mycket långa
tidsperioder. Transporten upp till
ytan går på så sätt mycket långsammare och radioaktiviteten
hinner klinga av ytterligare.
Berget skyddar

Även berget fördröjer transporten av de radioaktiva ämnena.
Bergets främsta uppgift är emellertid att skydda kapseln och bufferten från mekanisk påverkan
samt att erbjuda en stabil kemisk
miljö.
För kapseln är det viktigt att
grundvattnet är fritt från löst syre.
En låg vattenomsättning i berget
är till fördel för alla barriärer.
Flera barriärer hindrar de radioaktiva ämnena från att ta sig upp till markytan.
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Genom vårt sätt att leva uppkommer miljöfarligt avfall.
En del av det är radioaktivt.
Vi i Sverige har ett gemensamt ansvar för
landets radioaktiva avfall. Det ska inte lämnas över till
kommande generationer, utan tas om hand redan i dag.
Det är Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
som har fått i uppdrag att göra detta.
Vi har utvecklat ett system för att ta hand om avfallet
på ett långsiktigt säkert sätt.

Box 5864, 102 40 Stockholm
Telefon 08-459 84 00 Fax 08-661 57 19
www.skb.se info@skb.se
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Den här broschyren handlar om hur vi ska utforma
djupförvaret för använt kärnbränsle för att bäst skydda
människor och miljö, såväl på kort som på lång sikt.

