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Laxemar – från dåtid till framtid
Det är nu sex år sedan platsundersökningen för ett eventuellt slutförvar för
använt kärnbränsle startade i Laxemar. Tiden har gått fort, men den har
också innehållit mycket. I stort sett dagligen har vi varit ute i fält och arbetat
med allt ifrån berg, jord och vatten till växter, djur och väder.
Platsen vi undersökt är inte unik i sig, den liknar många andra skogsområden i den här trakten. Men på ett sätt kan den faktiskt anses unik: få platser
i världen är så väl undersökta som den här. Undersökningarna som genomförts har vi årligen beskrivit i de årsrapporter som givits ut sedan 2003. Nu
när vi tittar bakåt kan vi se hur bitarna, år efter år, fallit på plats.
Den här gången tar vi ett större grepp och beskriver hur platsen ser ut,
hur den bildats och vad den kan bli i framtiden om det byggs ett slutförvar
här. Vi gläntar också på dörren till den riktigt avlägsna framtiden för att se
hur till exempel klimatförändringar kan påverka ett slutförvar. Du möter
också en del av de människor som arbetat med undersökningarna. I personliga intervjuer berättar de om sina erfarenheter från de här sex åren. Det
hela kryddas med utdrag ur den väderstatistik som våra meteorologiska
mätningar på Äspö givit.
Innan vi sätter punkt för platsundersökningen har vi en del jobb kvar att
göra: de sista mätdata ska analyseras och än en gång ska vi försäkra oss om
att ett förvar i Laxemar klarar kraven för långsiktig säkerhet. Under 2009
läggs de sista bitarna på plats och då vet vi om Laxemar kan bli platsen där
Sveriges använda kärnbränsle ska slutförvaras.
Simpevarp, april 2008
Peter Wikberg, platschef
Anna Wahlstéen, redaktör

Bergartskartering i Laxemar med geolog Katarina Nilsson.

Platsundersökning
Oskarshamn 2002–2007
Platsundersökning Oskarshamn har nu pågått i sex år. Det har
varit sex intensiva år, där vi kartlagt berg, jordlager, växter och
djur i Laxemar. Men ett slutförvar kräver mer än ett bra berg.
Det kräver också en god förankring i samhället. Därför har
platsundersökningen också inneburit många kontakter med
omvärlden.
Platsundersökningen inför ett slutförvar i Oskarshamn startade våren 2002.
När vi nu efter 2007 års utgång berättar om åren med undersökningar lyfter
vi blicken och tittar på platsen från ett vidare perspektiv. Berget vi undersökt
bildades för nästan två miljarder år sedan. Det är nästan jordens halva ålder!
Det som vi ska använda berget till – att säkert förvara använt kärnbränsle tills
det blir ofarligt – har en tidshorisont på hundra tusen år, alltså en tiotusendel av bergets ålder. Det ger perspektiv till den andra synvinkeln, nämligen
att våra undersökningar i nuet också har hållit på en tiotusendel av den framtid
vi vill kunna beskriva för förvarets utveckling.
Berget har en huvuduppgift när det handlar om att slutförvara använt
kärnbränsle. För att vi över huvudtaget ska se platsen som möjlig måste
den uppfylla myndigheternas krav på långsiktig säkerhet. Utgångspunkten
i resonemanget om slutförvarets långsiktiga säkerhet ligger i det faktum
att berget har bevarats mycket väl sedan det bildades. Tack vare resultaten
av undersökningarna kan vi nu visa att berget utsatts för deformation i sin
tidiga ungdom, några hundra miljoner år efter bildandet. Därefter följde en
period på cirka 1 500 miljoner år då det inte hände så mycket. Det som betytt
mest för vårt nuvarande landskap är egentligen de istider som kommit och
gått under de senaste 2,5 miljoner åren.
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Ett uppdrag i tiden
SKB:s uppdrag är att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska
kärnkraftverken. Vi tar också hand om radioaktivt avfall från sjukvård,
forskning och industri. Det är SKB:s uppgift att utveckla och förverkliga
en metod för att på ett säkert sätt ta hand om detta avfall.
Våren 2002 inledde SKB platsundersökningar i två kommuner i landet,
Oskarshamns kommun i östra Småland och Östhammars kommun i
norra Uppland. Syftet var att undersöka möjligheterna att bygga ett
slutförvar för använt kärnbränsle. 2009 räknar vi med att kunna välja
en av platserna för lokalisering av slutförvaret för att därefter ansöka
om tillstånd hos myndigheterna att bygga slutförvaret.

Platsen snävades in
Vi började stort. När platsundersökningen inleddes omfattade kandidatområdet dels Simpevarpshalvön, dels ett cirka 60 kvadratkilometer stort område
väster därom. På Simpevarpshalvön, som blev delområde Simpevarp, kunde
borrningarna starta direkt. I det stora området i väster började vi med översiktliga flyggeofysiska undersökningar. Bland annat utifrån de resultaten
utkristalliserade sig vårt andra delområde – Laxemar.
Under tiden som undersökningarna pågick i delområde Simpevarp skrevs
nyttjanderättsavtal med de cirka 80 markägarna i delområde Laxemar. När vi
i början av 2004 var klara med dem kunde vi sätta i gång med undersökningarna
i Laxemar.
Efter hand som resultaten strömmade in stod det klart att det var i Laxemar
de bästa förutsättningarna för ett slutförvar fanns. Berggrunden i delområde
Simpevarp klarar också kraven för långsiktig säkerhet, det visar den preliminära
säkerhetsbedömningen. Däremot sätter berggrunden gränser för förvarets
utbredning och vi saknar den flexibilitet som vi kan behöva under byggandet.
Efter att vi konstaterat det lämnade vi Simpevarp åt sidan och riktade helt in
arbetet på Laxemar där vi nu slutfört platsundersökningen.
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Sverige

Äspö

Oskarshamn

Laxemar
Simpevarp
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Kandidatområde
Delområde Laxemar
och Simpevarp

Platsundersökningen har genomförts cirka tre mil norr Oskarshamn. Vi startade i ett större
kandidatområde och fokuserade oss snart till två delområden, Simpevarp och Laxemar.
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Platschefen
reflekterar

Namn: Peter Wikberg, grundvattenkemist och platschef
Ansvarig för SKB:s forskningsprogram för grundvattenkemi mellan 1987
och 2002, chef för Platsundersökning Oskarshamn 2002 – 2008 och därefter
SKB:s forskningschef.
Hur började platsundersökningen för din del?
– Från första början var det bara jag, det var i december 2001. Jag minns att det var
segt att komma i gång, det tog nog ett halvår att få fart på allt. Kommunens beslut
kom i mars 2002 och från sommaren var det full fart med borrningar.

Hur var förväntningarna?
– De var stora men ganska varierande tror jag. Ingen av oss som var med hade ju
gjort någon platsundersökning förut. En del hade jobbat med undersökningar inför
Äspö men då var syftet att hitta bra undersökningsmetoder. Platsundersökningen
har gått ut på att producera data av god kvalitet. Det tog faktiskt ett tag innan alla
var med på det.

Vad har varit roligast?
– Alla personliga kontakter med markägare, närboende och kommunen har varit oerhört
stimulerande. Det har funnits ett stort engagemang i vår omgivning att göra något
bra av det här projektet. Alla har inte tyckt likadant men alla har bjudit till i såväl de
formella samråden som andra diskussioner och det har bidragit till att resultatet har
blivit så bra.

Några svårigheter?
– Det har funnits svårigheter av olika slag. Rent tekniskt har vi klarat det mesta bra,
vi har haft lite tur ibland men framför allt ett bra gäng med duktiga medarbetare.
Det som också var svårt i början var att många tog för givet att slutförvaret skulle
hamna här i Oskarshamn och visade därför ointresse för frågan. Men ett slutförvar
blir inte till bara för att man gör undersökningar, lokal förankring och lokalt engagemang är nödvändigt. Det saknades i början. Nu efteråt känns det skönt att det
vände och att vi nu har så starkt stöd från många olika håll här i Oskarshamn och
i regionen.

Hur ser du på möjligheterna att det blir ett slutförvar i Oskarshamn?
– Ett säkert och bra berg är grundförutsättningen, och det ser ju bra ut så här långt.
Men sedan är det så mycket annat som spelar in. Hittills har resonemanget fokuserat
mest på vad som händer med förvaret under och efter nästa istid. Jag tror att det är
dags att vi börjar tänka lite mer på den nära framtiden också, säg ett antal decennier
framåt. Vi vet egentligen inte så mycket om hur samhället kommer att utvecklas
under den närmaste tiden och vilken betydelse det kan ha för möjligheterna att
driva ett slutförvar.
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På vilket sätt skulle ett förvar i Laxemar kunna klara samhälleliga
förändringar?
– I Laxemar kommer vi att kunna bygga ett robust slutförvarssystem som är väl
anpassat till samhället. Vi planerar att kapsla in bränslet i inkapslingsanläggningen
intill Clab och därifrån köra det på en ny väg två kilometer bort till slutförvaret för
deponering. Allt det här kommer att ske på ett geografiskt litet område vilket gör
att vi kan ha god kontroll över verksamheten.

Hur är förutsättningarna under jord?
– Där kommer vi att ha mycket stor flexibilitet. Förvaret kommer att byggas ut
successivt efter behov. Om kärnkraften läggs ner i morgon blir förvaret mindre.
Och skulle det visa sig att kärnkraftverken drivs längre än vad som är beslutat i dag
så är det lätt att bygga ut förvaret i Laxemar. Berg har vi oerhört gott om och de
zoner som vi i dag anger som gränser för förvaret är egentligen inga problem att
passera och sedan fortsätta deponera bränsle på andra sidan.

Sex års undersökningar är avslutade, vad händer nu?
– Vi ska avsluta våra utvärderingar och analyser av mätdata och så snart det är möjligt
också välja var vi vill bygga slutförvaret – Oskarshamn eller Östhammar. Därefter
ska vi göra klar ansökan och lämna in den till myndigheterna och miljödomstolen.
Det är kanske inte slut i och med det, tillståndsprocessen kan kräva fortsatta insatser
som kompletterar ansökningarna.
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Rekordvärme på midsommaraftonen
En riktigt varm och härlig midsommarafton inträffade
2005 då temperaturen slog rekord på många håll i
södra Sverige. Vid halvfem på eftermiddagen vid
stationen på Äspö steg kvicksilvret till 28,5 grader,
vilket var ett av de högst uppmätta i landet den dagen.
Medeltemperaturen under dygnet var 22,7 grader.
Så här ser hela statistiken ut för midsommartemperaturen på Äspö:
År
2004
2005
2006
2007

Maximitemperatur
16,4 grader
28,5 grader
21,0 grader
19,0 grader

Minimitemperatur
11,9 grader
15,0 grader
11,3 grader
15,0 grader

Informatör Kajsa Engholm på besök i Västervik där hon informerar om SKB:s verksamhet.

Invånarnas förtroende
Berget ger förutsättning för att vi ska kunna bygga ett slutförvar, och platsundersökningen har i mångt och mycket handlat om undersökningar i berggrunden. Men för att vi ska kunna fullfölja vår uppgift krävs också att vi
kommer överens med den kommun där vi gör undersökningar och med de
invånare som bor där.
Redan under förstudien, mellan 1996 och 2000, fick kommuninvånarna
veta en del om slutförvaring av använt kärnbränsle och SKB:s sökande efter
en lämplig slutförvarsplats. År 2002 intensifierades informationsinsatsen och
kunskapen hos invånarna i Oskarshamn har därefter ökat. Till exempel har
bilden av SKB:s roll i kärnkraftsfrågan blivit tydligare och fler av OskarsHänsyn i fält
All personal som utfört arbeten i fält
har genomgått en introduktion där vi
har givit bakgrunden till SKB:s verksamhet för att våra entreprenörer ska
inse vikten av att uppträda korrekt
och med respekt mot såväl markägare
som boende. Efter genomgången introduktion får personalen ett numrerat
bilpass som är knutet till förarens mobiltelefon. Vid behov kan vi då enkelt
komma i kontakt med dem som arbetar
ute i fält.
Under hela platsundersökningen har
vi haft en särskild jourtelefon, för att
bland annat markägare och boende ska
kunna nå oss även utanför kontorstid.
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hamnarna vet i dag att allt Sveriges använda kärnbränsle mellanlagras i
Oskarshamn. Det har bekräftats i de opinionsmätningar som genomförts
årligen från 2003. Drygt hälften av Oskarshamnarna vet att det centrala
mellanlagret ligger i Oskarshamns kommun och 83 procent anser att slutförvaret bör byggas här om Oskarshamn anses vara den lämpligaste platsen.
Vi har kontaktat företag, föreningar och organisationer för att berätta om
vår verksamhet och bjuda in dem till våra anläggningar. Ett besök på Äspölaboratoriet, Kapsellaboratoriet eller mellanlagret för använt kärnbränsle
ger både kunskap och en större förståelse för SKB och det vi arbetar med.
Sedan sommaren 2005 har vi en fältutställning som visar hur en platsundersökning går till. Att vi borrar i berget känner de flesta till men utställningen ger också möjlighet att berätta om andra undersökningar och
visa exempel på flera av våra naturinventeringar.
Slutförvarets betydelse i samhället är en fråga som under de senaste åren
väckt intresse även utanför Oskarshamns kommungräns. En slutförvarsetablering i Oskarshamn kan ge effekter i stora delar av regionen. Därför
har vi breddat våra informationsinsatser i länet.

Positiva ungdomar
Bland ungdomar är inställningen till slutförvaring av använt kärnbränsle ofta
ganska självklar. De är helt på det klara med att det radioaktiva avfallet är något
vi ska ta hand om. De kopplar heller inte ihop avfallsfrågan med kärnkraftsdebatten i lika stor grad som äldre gör. En möjlig förklaring är att dagens ungdomar inte var med om den stora kärnkraftsdebatten på 1970- och 1980-talen.
Vi har träffat Oskarshamns samtliga niondeklassare i grundskolan och alla
elever i årskurs tre på gymnasiet. De allra flesta eleverna har därefter besökt
en eller flera av våra anläggningar. Vid flertalet tillfällen har vi också deltagit
i arrangemang för skolungdomar som andra intressenter i kärnavfallsfrågan
anordnat. SKB har deltagit i temadagarna ”Under ytan” på Oscarsgymnasiet,
som LKO, Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamns kommun, arrangerat
och när Regionförbundet i Kalmar län arrangerat temadagar på skolor runt
om i länet.

Under Kors- och tvärsdagarna får elever från
Oscarsgymnasiet prova
på en del av de undersökningsmetoder som
använts vid platsundersökningen. Här tittar Elin
Jakobsson och Anna
Linnér närmare på djur
och växter på havets
botten.
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Expertens
eftersnack
Namn: Katarina Odéhn, informatör
Har arbetat med informationsarbete på SKB från 1999. Från 2002 ansvarig för
närboendekontakter vid Platsundersökning Oskarshamn och från 2005 även ansvarig
för uppsökande informationsverksamhet.
Hur började du informera närboende om platsundersökningen?
– Vi försökte träffa de boende i deras hemmiljö, jag minns särskilt en tjejkväll som vi
anordnade i gamla skolan i Ekerum. Vi samlade tjejer som kände varandra för att det
skulle vara lättare för dem att ställa frågor. Det var lite pirrigt men det gick väldigt
bra. Sen har vi träffat närboende på många olika sätt, allt ifrån exkursioner och
öppna hus till de mer formella samråden och vid olika seminarier.

Hur har du mottagits när du kontaktat markägarna inför olika fältaktiviteter?
– Hos de flesta har det gått väldigt smidigt. Det gäller att visa hänsyn och försöka
samordna våra aktiviteter med markägarnas intressen som till exempel att inte sätta ut
stakkäppar på en åker som ska sås. Men det har egentligen varit den lätta biten. Ofta
har vår platsekolog och arkeolog haft mer åsikter om till exempel placering av borrplatser. Och det är ju för att vi inte ska störa känsliga naturvärden eller fornlämningar.

Vad har varit svårast?
– I början var det svårt med förståelsen inom vårt eget företag. Jag jobbade hårt med
att få mina kollegor att förstå att alla aktiviteter i fält måste förankras hos markägarna
innan vi ger oss ut. Det var inte helt enkelt och det tog mer tid än jag trodde att
det skulle ta.

Vad har varit roligast?
– Jag har ett par guldkorn, bland annat när vi hade kulturhistoriskt föredrag i Mörtfors, vi hade räknat med 50 personer och det kom 120. Samma sak hände när vi
ordnade kulturhistorisk dag i Basthult. Då kom det nästan 80 personer trots att
regnet vräkte ner. Samtidigt är det jätteroligt att boken Rösebyggare i Misterhult
mottagits så väl. Det är så kul att kunna göra saker som intresserar folk.

Något som varit mindre roligt?
– För det mesta har det gått bra men det har varit jobbigt de gånger vi har sjabblat
oss. Vi körde sönder en åker en gång och det kändes så respektlös mot markägaren
och det jobb som han hade lagt ner. Sådant kan man inte kompensera med pengar.

Vad händer nu när undersökningarna är klara?
– Ja, det är nästan lite kul men nu ringer faktiskt markägarna och undrar om det inte
händer något ute i fält. För min del hoppas jag att vi kan ha fortsatt kontakt när det
gäller projekteringen av slutförvaret och även inkapslingsanläggningen. Sen kommer
jag arbeta mycket med information i grannkommuner, där har vi ett jättejobb att göra.

14
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Närboende och markägare
Vi är särskilt måna om att hålla våra närmaste grannar vid platsundersökningen informerade om vår verksamhet. Samtliga boende i Misterhults socken
betraktar vi som närboende och till dem skickar vi regelbundet ut ett Nyhetsbrev. Där berättar vi bland annat om våra aktiviteter i fält och om övriga
evenemang som vi ordnar i trakten. Under somrarna har vi genomfört naturoch kulturexkursioner i platsundersökningsområdet och har då i första hand
bjudit in närboende.
Den tätaste kontakten har vi med dem som bor och äger mark i området där
vi genomfört våra undersökningar. Alla undersökningsaktiviteter ska förankras
hos berörd markägare innan vi ger oss ut i fält. Många gånger har markägarnas
lokalkännedom varit till stor hjälp i vår planering av undersökningsaktiviteter,
till exempel placering av borrplatser och nya vägdragningar.
Att berätta om kärnavfall är
inte som att sälja Colgate tandkräm.
Det här är något viktigt som alla
måste ta ställning till.
Eva Häll
informatör

När vi under somrarna arrangerat exkursioner för allmänheten har vi fått hjälp av markägare
som berättat om traktens historia. Här guidar Anna Strömhag runt i sin hemby Ström.
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Berättar i skrift
Alla undersökningar och resultat finns beskrivna i de tekniska och vetenskapliga rapporter som vårt arbete mynnat ut i. Samtliga rapporter finns
tillgängliga på www.skb.se. Webbplatsen uppdateras regelbundet med aktuell
information om såväl platsundersökningen som SKB:s övriga verksamhet.
För att ge allmänheten i de två platsundersökningskommunerna relevant
information har vi från och med 2003 producerat SKB:s tidning Lagerbladet
i två lokala editioner, en vardera för de två kommunerna Oskarshamn och
Östhammar. Fyra gånger per år har Oskarshamnarna kunnat läsa om allt ifrån
inventeringar i skog och mark, till intervjuer med boende i platsundersökningsområdet. Tidningen har fått stor uppskattning, vilket vi kunnat konstatera i de
läsarundersökningar som genomförts.

Årlig sammanfattning
Varje år har vi dessutom producerat Årsrapporter från platsundersökningen.
Där har vi strävat efter att på ett pedagogiskt och populärvetenskapligt sätt
sammanfatta resultaten från undersökningarna. Distributionen har skett till
såväl nationella som lokala intressenter, bland annat har den skickats till alla
boende i Misterhults socken. Årsrapporterna har även översatts till engelska
och har därmed fått en stor internationell läsekrets.
Detta är nu platsundersökningens sista årsrapport som till skillnad från de
föregående beskriver helheten – vad som hänt från starten av undersökningarna
fram till utgången av 2007. Vi har delat in beskrivningen i tre huvudkapitel,
där vi inleder med att berätta hur platsen bildats från jordens inre, därefter
berättar vi hur den ser ut i dag och sist men inte minst hur den kan komma
att se ut i framtiden med ett slutförvar.
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Brittsommar
Rejäl brittsommar rådde under oktober 2005.
Vid platsundersökningen hade vi den 8 oktober 16,8 grader. Dagen innan hade man mätt
hela 20,8 grader utanför Linköping, vilket var
månadens högsta i landet. Oktoberrekordet
för hela landet innehar Oskarshamn som
den 9 oktober 1995 hade 24,5 grader.

Laxemar – en historisk berättelse
Vårt jordklot har funnits i 4,6 miljarder år – Laxemarberget knappt
hälften så länge. Från det att berget bildades har den geologiska
utvecklingshistorien mest handlat om lugn och ro. I dag när vi
undersöker berggrunden ser vi spåren efter det som skedde för
länge sedan, i berggrundens ”tidiga ungdom”. Genom att lägga
samman och tolka spåren kan vi nu teckna Laxemarbergets
utvecklingshistoria.

Vi får gå hela 1,8 miljarder år tillbaka i tiden för att hitta början på berättelsen
om Laxemarbergets utvecklingshistoria. En dåtida kontinent kolliderade då
med en oceanbotten, ungefär på liknande sätt som i dag sker i västra Sydamerika där oceanbottnen i Stilla havet pressas ner under den Sydamerikanska
kontinenten. Vid kollisionen trycktes berggrunden samman och lyftes upp så
att en bergskedja likt Anderna bildades. I samband med det trängde också
magmor från jordens inre fram. De magmor som stelnade på större djup är de
bergarter som vi i dag ser i det område där platsundersökningen genomförts.
Bergarterna i Laxemar har generellt sett bevarats mycket väl sedan de första
bildades. Men därmed inte sagt att ingenting har hänt i Laxemar sedan dess.
I berggrundens ”tidiga ungdom” för cirka 1,8–1,75 miljarder år sedan omformades och deformerades bergarterna till följd av att spänningar i jordskorpan utlöstes. Det här skedde framför allt i vissa zoner, och ett tydligt
exempel är Äspöskjuvzon som bildades under den här tiden. Deformationen
som vi i dag ser resultatet av skedde djupt ner i jordskorpan vilket gjorde att
bergarterna deformerades plastiskt, det vill säga temperaturen var så hög att
berget betedde sig som en trögflytande massa när det förändrades.
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Efter detta infann sig en relativt lugn period i Laxemarbergets historia
och berggrunden stabiliserade sig successivt. Berget eroderades ner och liksom
ett isberg i havet höjdes då bergskedjans rötter långsamt till dagens bergyta.
Temperaturen blev då successivt lägre och de deformationer som skedde
senare i berggrundens historia har därför varit spröda, vilket innebär att
berget inte längre kan omformas plastiskt utan spricker sönder vid rörelser.

Nya graniter bildas
Nästa stora geologiska händelse i Laxemarområdet inträffade 350 miljoner
år efter att berggrunden bildats. Återigen trängde magmor upp genom jordskorpan och nya graniter bildades. Från den här tiden härrör till exempel
Götemargraniten norr om Laxemar, Uthammargraniten söder om Laxemar
och Blå Jungfrun i Kalmarsund.
Därefter stabiliserade sig berggrunden på nytt och under flera hundra miljoner år hände inte mycket i berggrunden. Men så inträffade en jättekollision
mellan flera kontinenter och superkontinenten Rodinia bildades. Det här var
för 1 000 – 900 miljoner år sedan. Berggrunden i sydvästra Sverige drabbades då

När berggrunden var blott 350 miljoner år gammal trängde magmor upp ur jordens inre och
nya graniter bildades. Ett resultat av det kan vi se i Kalmarsund: Blå Jungfrun.
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av kraftiga omvandlingar och deformationer. En effekt av kontinentkollisionen
blev att en ny bergskedja i Sverige och Norge byggdes upp – den Svekonorvegiska bergskedjan.
Bildningen av superkontinenten påverkade även berggrunden i Laxemarområdet. Det vittnar bland annat de 900 miljoner år gamla diabaser om som
vi funnit i ett stråk längst västerut i Laxemarområdet. De bildades när magmor trängde upp i vissa svaghetszoner i berggrunden. Diabaserna i Laxemar
är den ostliga delen av en stor svärm av diabaser som sträcker sig från Blekinge
i söder genom Småland och vidare upp till Dalarna i norr.
Det finns också tecken på att superkontinentens bildande har orsakat
rörelser och störningar bland annat i en stor nordostlig deformationszon
i havet utmed Simpevarpshalvön och Ävrö.

Jag är säker på att om vi hade
stått här för 13 000 år sedan hade
vi blivit riktigt blöta.
Jan Mikaelsson
geolog, Högskolan i Kalmar

Erosion flyttar berg
När den Svekonorvegiska bergskedjan började erodera ner transporterades
vittringsprodukter till mer låglänta områden. De kom snart att täcka stora
delar av dagens sydöstra Sverige och därmed även Laxemar. Man har uppskattat att dessa sedimentära avlagringar kan ha varit upp till åtta kilometer
tjocka. Efter ungefär 250–300 miljoner år var dessa bergarter borteroderade,
Rodinia hade då brutits upp och kontinenterna hade återigen glidit isär.
Istället hade en ny ocean bildats, Iapetusoceanen, som kan liknas vid ett
dåtida Atlanten. I Almesåkragruppen, som ligger i trakten av Nässjö, kan
man fortfarande se resterna av de sedimentära vittringsprodukterna från den
Svekonorvegiska bergskedjan i form av sandstenar med inslag av lerskiffrar
och konglomerat.
Senare, för cirka 600 – 500 miljoner år sedan, översvämmades stora delar
av den då kraftigt nedvittrade och utplanade urbergsskölden av sandiga och
leriga sediment. Efter hand omvandlades de till sandstenar, lerskiffrar och
alunskiffrar. Dessa har till största delen eroderats bort på det svenska fastlandet. Spår av sandsten från den här tiden har vi dock hittat som sprickfyllnader i Laxemarområdet. Områden som fortfarande täcks av sandsten är
till exempel Furön i Kalmarsund öster om Oskarshamn, samt kuststräckan
från trakten av Påskallavik ner till Blekinge i söder.
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Expertens
eftersnack
Namn: Peter Hultgren, geolog
Började 2002 som informatör på SKB, 2003 – 2007 aktivitetsledare i geologi
vid Platsundersökning Oskarshamn. Från 2008 ämnesansvarig för geologi vid
Äspölaboratoriet.
Vad har det inneburit att vara aktivitetsledare i geologi?
– Jag har planerat och förberett de geologiska undersökningarna och så naturligtvis
sett till att de blivit genomförda. Jag har till exempel planerat borrhål, hittat bra platser
att borra på och bestämt bästa riktningen på hålet för att få ut så bra information
som möjligt av det.

Vilka förväntningar hade du innan du började?
– Jag jobbade som informatör på Äspö ett kort tag men kom i princip direkt från
Göteborg som nyutbildad geolog. Så för mig var det väldigt spännande att få
jobba med det som jag hade pluggat. Jag hade stor hjälp av geologen Roy Stanfors
som har varit som en mentor för mig.

Hur mycket visste ni om Laxemarberget innan ni började borra?
– SKB hade hyfsad koll tack vare undersökningarna inför byggandet av Äspötunneln
och förstudien som gjorts några år innan platsundersökningen startade. Men vi
behövde en bättre och mer detaljerad bild av berggrunden.

Beskriv kort hur Laxemarberget ser ut.
– Det är vanligt, tråkigt, grått berg. Fast för oss geologer är det naturligtvis spännande
ändå. Strukturgeologi, där man studerar sprickzoner, är superintressant och i det
avseendet är det här ett väldigt intressant område. Den historiska utvecklingen i
berget fascinerar mig, det är jättespännande att ta reda på åldern på berget och
i vilka tidsperioder det har rört sig. Laxemarberget är ungefär 1,8 miljarder år
gammalt och då, i början hände en hel del, bergarter bildades och deformationszoner skapades. Men därefter har berget mest legat i dvala.

Hur har de geologiska undersökningarna gått?
– Det har gått bra! Man vill ju alltid göra mer och bättre men nu när vi är klara känner
jag mig nöjd med resultatet. Vi har genomfört alla undersökningar vi föresatt oss
och inom den tid vi hade planerat.

Vad ska du göra nu?
– Jag ska fortsätta på Äspö som ämnesansvarig i geologi. Det handlar om att planera
och förbereda undersökningar i tunneln och jag ska även göra en motsvarande
tredimensionell datamodell för Äspö som vi gjort för Laxemarberget.
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Den svenska fjällkedjan reser sig
För cirka 510 – 440 miljoner år sedan stängdes Iapetusoceanen successivt och
den svenska fjällkedjan bildades genom en kollision mellan den fennoskandiska och den nordamerikanska urbergsskölden. Även om den svenska fjällkedjan ligger långt bort från vår del av landet, finns indikationer på att
rörelser har skett i berggrunden i Laxemarområdet i samband med fjällkedjans
veckning. När fjällkedjan började brytas ner svämmade återigen vittringsprodukter ut över urberget och i Laxemarområdet uppskattas tjockleken till
cirka 2,5 kilometer.
Under den fortsatta geologiska utvecklingen har de ovan nämnda processerna upprepats, jordskorpan har höjts och sänkts som en följd av bildning
och nedbrytning av bergskedjor i kanten av vår urbergsköld. Men vilka effekterna av dessa geologiskt sett unga processer har varit på berggrunden i
Laxemar är osäkert, men bedöms ha varit blygsamma.

Istider och tundra
Den geologiska period vi nu lever i kallas kvartär och inleddes för ungefär
2,5 miljoner år sedan. Klimatet har under denna period varit betydligt kallare
än föregående period, tertiär. Kvartärtiden kännetecknas dessutom av ett
högst varierande klimat med kalla istider (glacialer) och varmare mellanistider (interglacialer). Tittar vi bakåt i tiden ser vi att kalla och långvariga
istidsperioder på närmare 100 000 år avlösts av relativt korta mellanistider
som varat 10 000 – 15 000 år. Temperaturen under istiderna kan i Sverige ha
varit ner mot 20 grader kallare än nu. Laxemarområdet har säkert täckts av
tjock inlandsis vid ett flertal tillfällen. Vår kunskap om förhållandena i Sverige
under stora delar av kvartärtiden är dock relativt begränsade. Däremot vet vi
ganska mycket om förhållandena under den senaste istidens avsmältning och
tiden därefter.
Den senaste istiden började för 115 000 år sedan och slutade för drygt
11 500 år sedan. Stora delar av Sverige var dock fritt från is under långa
perioder även under denna istid. Under de långa isfria perioderna var klimatet
kallare än i dag och det är troligt att tundra bredde ut sig över Laxemarområdet under långa tider. Östersjön var troligen en sötvattensjö under de
här perioderna.
För ungefär 20 000 år sedan hade den senaste inlandsisen sin största utbredning och isen nådde då ner till den plats där Berlin ligger i dag. Därefter började isen smälta och för ungefär 14 000 år sedan försvann den från
Laxemarområdet. Isen hade då med sin tyngd pressat ner jordskorpan och
Östersjöns yta stod i Oskarshamnsområdet ungefär 100 meter högre än i dag.
Hela det framtida platsundersökningsområdet låg därför under vatten. Landet
började höja sig och redan efter några tusen år hade stora delar av Laxemarområdet torrlagts.
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I början, när berget var ungt
hände en hel del, men sen har det
mest legat i dvala.
Peter Hultgren
aktivitetsledare geologi

Trots det stora avståndet kan Laxemarberget ha rört sig när den svenska fjällkedjan veckades.
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Hastiga klimatomslag
Då inlandsisen försvunnit var klimatet till en början relativt varmt och södra
Sverige täcktes av björk och tallskog. För ungefär 12 500 år sedan skedde
ett omslag till kallare klimat och i början sjönk sommartemperaturen med
8 – 10 °C på bara hundra år. Detta var med andra ord en förändring av klimatet som måste ha varit mycket påtaglig även under en människas relativt
korta livstid. Till följd av det kallare klimatet försvann skogen från södra
Sverige som övergick till en tundra. Under denna kallperiod, som kallas
yngre dryas, låg stora delar av Laxemarområdet ovan Östersjöns yta.
För ungefär 11 500 år sedan blev klimatet åter varmare, vilket betecknar
slutet på den senaste istiden. Temperaturen ökade fram till för cirka 6 000 –
7 000 år sedan då sommartemperaturen var ett par grader högre än i dag och
klimatet i Sydsverige liknade det som i dag råder i norra Frankrike. Södra
halvan av landet täcktes då i stor utsträckning av ädellövskog. Därefter har

Misterhult

Äspö
Mederhult
Ävrö
Lilla Laxemar
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Jordartskartan

För cirka 5 250 år sedan gick strandlinjen tio meter högre än dagens. Den blå linjen visar
dagens strandlinje. Den kompletta jordartskartan finns på sidan 62.
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Med tiden avsätts lera i havsvikarna och nya odlingsbara marker bildas.

temperaturen fortsatt att variera. Den generella trenden visar dock att temperaturen successivt sjunkit under de senaste årtusendena. Det kallare klimatet
har lett till att barrskogen brett ut sig på bekostnad av ädellövskogen. Tallen
var länge det dominerande barrträdet, medan granen som i dag är ett av
våra vanligaste träd etablerade sig i Laxemarområdet först för cirka 1 000 år
sedan.

Hav blir land
Efter det att den senaste inlandsisen smält har salthalten i Östersjön varierat.
Under vissa perioder har Östersjön varit isolerat från havet i väster och sötvattenförhållanden har rått. De senaste 9 500 åren har kännetecknats av att
Östersjön haft förbindelse med havet, bland annat via Öresund, och vattnet
har därför varit bräckt. Under vissa perioder har dock salthalten varit betydligt högre än i dag.
Tack vare den alltjämt pågående landhöjningen har Laxemarområdet successivt stigit ur havet. De långsmala dalgångarna, som är karakteristiska för
området, har tidigare varit långsmala vikar där lera avsatts på botten. I dag
används dessa lerområden i stor utsträckning som jordbruksmark. I framtiden kommer landhöjningen på samma sätt att torrlägga dagens vikar och
kanske kommer de att nyttjas som åkermark.
Tittar vi tillbaka i tiden är det lätt att inse att klimatet på sikt kommer att
slå om till ett istidsklimat. Även om det tar lång tid för inlandsisarna att
breda ut sig kan klimatet fort slå om och bli kallare. På kortare sikt är det
dock sannolikt att klimatet blir varmare eftersom förbränningen av fossila
bränslen lett till att atmosfärens koncentration av koldioxid ökat.
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Vi pratar

väder

Snö, is och tjäle
Mars 2006 var en riktig vintermånad både vad
gäller is och snö. Den 16 mars mätte vi det
största snödjupet under platsundersökningen.
Det var då 45 centimeter på Äspö. Några dagar
senare, den 21 mars, var isen på Borholmsfjärden 54 centimeter tjock, vilket var den största
istjockleken som vi uppmätt under platsundersökningens mätningar.
Den 7 mars 2005 mätte vi tjäldjupet till 28 centimeter, vilket var ett föga imponerande rekord
under platsundersökningen.

Människan träder in i historien
Det är nu cirka 10 000 år sedan de första människorna dök upp i Småland.
Inlandsisen hade försvunnit några tusen år tidigare och trakten började så
sakta bli beboelig. De första människorna var stenåldersjägare och lämnade
knappast några spår efter sig. Men den mänskliga påverkan på landskapet
hade ändå börjat.
För 6 000 år sedan började människorna bruka jorden. Därmed påbörjades
en omdaning av landskapet som kom att bli bestående. Stenåldersmänniskorna
bosatte sig i regel nära havet men tack vare landhöjningen finner vi i dag deras
boplatser några mil in i landet. Även åkrarna runt om i Misterhults socken,
där Laxemarområdet ligger, brukades på den här tiden, det vet vi tack vare
flera stenåldersfynd. En mängd flint- och kvartsflisor vittnar om att man tillverkade redskap här. Vissa föremål har också hittats, till exempel omsorgsfullt formade pilspetsar, yxor och liknande.

Misterhultstrakten är intressant, inför
kärnkraftverksbygget fann vi bland annat
ett dräktspänne från 1000-talet.
Åsa Svedberg, arkeolog

Bronsåldern i Misterhult
Traktens historiska glansperiod inträffade under bronsåldern, för mellan
3 800 och 2 500 år sedan. Det är också den här tiden som präglar det rika
fornlämningslandskap som vi ser här i dag. Tack vare de många stenbyggda
gravarna vet vi en hel del om hur och var man placerade sina döda, däremot
vet vi ganska lite om hur man levde och bodde under den här tiden.
I Misterhultstrakten fanns till skillnad från många andra ställen förutsättningar för att bedriva flera olika näringar. Med skärgård och kust alldeles
inpå knuten har man alltid haft tillgång till fiske och jakt i havsbandet.
Åkerbruket var förmodligen inte särskilt omfattande eftersom den odlingsbara marken var mycket begränsad. Däremot var säkerligen boskapsskötsel
ett viktigt komplement i de fall då djuren kunde beta i skogen och utmed
strandängarna.
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Skeppssättning i Snäckedal.
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Allmänheten har visat stort intresse för de kulturhistoriska exkursioner som genomförts i
platsundersökningsområdet.

Misterhultstraktens många bronsåldersgravar gör att socknen i dag räknas som en
av de rikaste i landet vad gäller förhistoriska gravplatser. Här finns 200 gravrösen
och inte mindre än 1 300 stensättningar.
I trakten finns också en av landets mest
spektakulära fornlämningar från bronsåldern:
nekropolen vid Snäckedal. Inom en kvadratkilometer finns över 100 gravar, bland
annat två stora rösen och en 45 meter lång
skeppssättning.
Till skillnad från bronsåldern finns i
Misterhult få lämningar från järnåldern
(500 f Kr – 1050 e Kr). Inga boplatser finns
och endast ett fåtal gravplatser har hittats.
Inte heller finns några ortsnamn med förhistoriskt ursprung. Det är först från medeltidens början, under 1000- och 1100-talen
som vi tydligt kan se spår av verksamhet i
området igen.

I Misterhults socken
I Misterhults socken finns
ovanligt många lämningar
från bronsåldern, bland annat
200 gravrösen, 1 300 gravar
i form av stensättningar och
14 skeppssättningar. I trakten
finns också en av landets
största rituella platser från
bronsåldern – Snäckedal –
ett gravfält med över 100
gravplatser.

PLATSUNDERSÖKNING OSKARSHAMN – ÅRSRAPPORT 2002–2007

31

Expertens
eftersnack
Namn: Lars Lundqvist, arkeolog
Deltagit i planering av undersökningar och genomfört kulturhistoriska kartläggningar.
Vad har du som arkeolog gjort under platsundersökningen?
– Jag har fungerat som stöd vid förberedelser för undersökningar och arbeten i fält,
och jag har gjort en kulturhistorisk kartläggning till miljökonsekvensanalysen för
slutförvaret.

Hur har du jobbat?
– Jag har med utgångspunkt från vad som redan varit känt varit ute i fält och kontrollerat kulturhistoriska lämningar till exempel inför borrplatsetableringar, vägbyggande,
ja på alla platser där SKB skulle genomföra aktiviteter som gav märkbara ingrepp i
naturen. Första gången var när borrplatsen ute på Simpevarpshalvöns udde skulle
byggas. Redan då gjorde vi upp bra rutiner som vi sedan har följt.

Vad hade du för funderingar när du började med det här jobbet?
– Jag vet att jag funderade mycket på hur kulturarvet skulle kunna hävda sig i ett så
stort och viktigt projekt. En väg ska fungera i ett antal generationer men ett slutförvar ska fungera i hundratusen år och vad händer om man ställer sådana faktum
mot varandra.

Har du lyckats i dina föresatser att värna om traktens kulturhistoria?
– Ja, det tycker jag. SKB har varit lyhörda och vid platsundersökningen har det funnits
ett tydligt uppdrag och förståelse för att ta hänsyn till kulturhistorien så vi har haft
ett väldigt bra samarbete. SKB har haft en hög ambition att förmedla kunskap om
traktens kulturhistoria till allmänheten och vi har därför ordnat kulturhistoriska vandringar, föredrag och givit ut en bok om rösebyggarna i Misterhult.

Vad har du sett av kulturarvet i Laxemar?
– Dels har jag sett många kända fornlämningar, som funnits inprickade på kartan. Men
jag har också hittat flera nya lämningar, små stensättningar och gravar från bronsåldern till exempel. Jag har även sett många odlingsspår från 1700- och 1800-talen.
Det finns ett dolt och lite okänt kulturarv i den här trakten som är väldigt intressant.

Den här trakten är rik på fornlämningar, hur ser du som arkeolog på att det
eventuellt byggs ett slutförvar på platsen?
– Jag ser inga problem med att etablera en industri just på platsen Oxhagen. Ser man
till helhetsbilden så finns det redan en mänsklig påverkan på landskapet i form av
exempelvis kraftledningsgator och dessutom finns ju kärnkraftsindustrin nära inpå
knuten. Risken ligger nog i att etableringen görs på ett sådant sätt att folk som i dag
bor och brukar området förlorar motivationen att fortsätta att leva här. Om folk bor
kvar här i trakten i framtiden då kommer också kulturarvet att kunna bevaras oavsett
om det byggs ett slutförvar eller inte.
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Torpet till vänster har möjligen legat under Gässhult och är benämnt ”fiskestuga” på den
ekonomiska kartan. Till höger, Kärrsviks hamn.

Samhällen formas
Trakten var under medeltiden en etablerad jordbruksbygd. Skärgården
befolkades av människor som levde på ett väl utvecklat blandbruk, där jakt
och fiske hade stor betydelse. Centrala platser fanns i de stora godsen och
så småningom bildades centralorter, såsom Figeholm och Blankaholm. Vi
känner väl till att sjöfarten längs smålandskusten var livlig under den här tiden.
Samtidigt togs bygderna längre inåt landet också i bruk. Spåren efter dåtidens
bebyggelse finns numera i olika arkiv – både historiska och arkeologiska.
Under 1700- och 1800-talen var torparnas tidsepok. Det finns omkring
600 torp och backstugor i socknen. Tidiga sten- och träindustrier var periodvis viktiga näringar för dåtidens Misterhultsbor. Med industrialiseringen
kom också vissa småindustrier till trakten samtidigt som många flyttade till
städerna.

Kulturhistoria kräver försiktighet
Bakgrunden till varför vi under platsundersökningen kartlagt traktens kulturhistoria handlar om nödvändig hänsyn och försiktighet gentemot det landskap
vi verkar i. Vi ville försäkra oss om att våra undersökningar och arbeten i fält
inte skulle göra intrång på kulturhistoriska lämningar.
Vi har tagit hjälp av Riksantikvarieämbetet som bidragit med expertis och även
genomfört kontroller i fält inför större ingrepp i naturen till exempel vid anläggande
av borrplatser, vägar och vid vissa geologiska undersökningar.
En kulturhistorisk kartläggning ingår också i den miljökonsekvensanalys som
görs för slutförvaret.
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Vi pratar

väder

Temperatur under året
Knappt åtta grader, ja det är den genomsnittliga temperaturen som vi mätt vid platsundersökningen mellan 2004 och 2007. Så
här ser årsmedeltemperaturen ut för varje år:
2004
2005
2006
2007

7,2
7,6
8,3
8,2

grader
grader
grader
grader

Vi pratar

väder

Högsommar
Utan tvekan var sommaren 2006 den bästa under
platsundersökningens mätperiod, i alla fall om man
räknar antalet högsommardagar. 23 dagar under
hela sommaren hade vi varmare än 25 grader;
tre dagar i juni, arton i juli och två i augusti.
Sommaren 2004 hade bara sju högsommardagar,
en i juli och sex i augusti. Bara något fler var det
2005 – nio stycken, två i juni och sju i juli. Sommaren 2007 var inte heller så mycket att skryta
med, fyra högsommardagar i juni och två i juli.

Laxemar i dag
En helt vanlig plats i östra Småland. En ovanligt, vanlig plats skulle
man nästan kunna säga om det område där platsundersökningen
genomförts. Det rika djurlivet är varierat, likaså växtligheten, men
så många sällsynta arter har vi inte stött på. Under våra fötter finns
det gamla urberget, ett tämligen vanligt, grått berg – exakt det vi
letade efter när vi började våra kartläggningar för sex år sedan.
Platsundersökningen i Oskarshamn har genomförts i ett område i Oskarshamns kommun, i östra Småland. Platsen, som vi kallar Laxemar, ligger knappt
tre mil norr om Oskarshamn och inom ett område som pekats ut som riksintresse för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.
Alldeles öster om Laxemar ligger Simpevarpshalvön, ett industriområde
som kom till under 1960-talet då kärnkraftsindustrin etablerades. Med sina tre
reaktorer står Oskarshamns kärnkraftverk för tio procent av Sveriges totala
elproduktion. På halvön finns även SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle,
liksom hemmahamn för SKB:s fartyg m/s Sigyn som transporterar använt
kärnbränsle från kärnkraftverken till mellanlagret. Strax norr om Simpevarpshalvön ligger Äspölaboratoriet, där vi testar, utvecklar och visar vår metod för
slutförvaring av använt kärnbränsle.
Inom Laxemarområdet bor ett 40-tal personer och knappt lika många fritidsboende. Vi har under hela platsundersökningen haft nära kontakt med det
50-talet markägare på vars mark vi gjort undersökningar. Längst i söder
passerar väg 743, vanligtvis kallad Kustvägen, som går från E22:an via Fårbo
hela vägen ut till Klintemåla. Vägen som på 1980-talet fick en ny sträckning
utanför Figeholm, leder i dag den huvudsakliga trafiken till Simpevarpshalvön.
Inom Laxemarområdet är vägnätet betydligt äldre och består till största delen
av mindre vägar.
Misterhult heter den församling där Laxemar är beläget. I norr ligger
Misterhults skärgård som är en typisk urbergsskärgård. Större delen är naturreservat och hela norra Smålands skärgård är riksintresse för friluftsliv.
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Expertens
eftersnack
Namn: Erik Wijnbladh, ekolog
Platsekolog vid Platsundersökning Oskarshamn 2002 – 2007.
Vad har du som platsekolog gjort vid platsundersökningen?
– Jag har lett de aktiviteter som har med ekosystemen att göra. Dessutom har jag
sett till att SKB tagit hänsyn till naturen och miljön vid övriga undersökningar i fält.

Vad hade du för förväntningar på jobbet när du började 2002?
– Det kändes lite som att bryta ny mark. Ingen hade gjort något liknande tidigare och
dessutom hade ju inte SKB någon större erfarenhet av ekologiska undersökningar.
I beskrivningen av jobbet stod det att jag skulle kartlägga de ytnära ekosystemen.
Jag minns att jag tänkte ”Vad är det?”. Jag kan faktiskt inte komma på något annat
sammanhang där man skiljer på ekosystemen på markytan och djupt nere i berggrunden. Men när det handlar om slutförvaring av använt kärnbränsle är det en
naturlig uppdelning.

Kan du jämföra det här jobbet med dina tidigare arbeten?
– Det här är ju väldigt annorlunda mot tidigare jobb jag haft. Då har det kanske handlat
om undersökningar i havet eller mätningar till en miljökonsekvensbeskrivning. Här har
vi kartlagt i princip alla ekosystemen i naturen, och det är ju faktiskt väldigt unikt.

Vilken är den märkligaste undersökningen som du gjort vid platsundersökningen?
– Det var när vi skulle räkna myror och maskar. Det kan ju låta lite udda i det här
sammanhanget men när de gräver och bygger bon flyttar de omkring jorden och
därmed också kemiska ämnen i marken. Det här kan ha betydelse för beräkningar
av nuklidtransporter. Det blev en mycket bra rapport och våra granskare tyckte att
det här var väldigt intressant.

Hur har platsen påverkats av undersökningarna?
– Platsen kom lindrigt undan. Det beror nog på att vi hela tiden har haft inställningen
att det här med naturhänsyn har varit viktigt. Vi hade kunnat orsaka miljöproblem,
men det har vi inte gjort. Vi har genomfört väldigt många undersökningar och har
inte en enda gång varit inne i känsliga naturmiljöer.

Är det något av resultaten som förvånar dig?
– Att det är ett så vanligt område. Det är inte så mycket som sticker ut. Jag hade
nog trott att vi skulle hitta fler sällsynta och speciella arter nu när vi undersökte så
mycket. Det finns ovanligt mycket nattskäror, men det är nog det enda.

Vad händer nu?
– Nu jobbar vi vidare med analys av data. Då gäller det att först försöka förstå själv
hur allt hänger ihop, sedan ska vi beskriva det så att våra granskare förstår det.
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Älgar, rådjur och andra större däggdjur inventeras från luften med helikopter.
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I skog och mark
Laxemarområdet är till största delen ett skogslandskap. Den vanligaste biotopen är tallskog med ett tunt jordtäcke. De våtmarker som funnits har på
många ställen dikats ur för att användas som jordbruksmark och numera har
några av de gamla åkrarna planterats med gran. Därmed finns endast få och
små våtmarker kvar. Groddjursfaunan hyser, kanske just därför, inga ovanliga
arter i Laxemarområdet. Alla svenska ormarter förekommer dock inom
området som till exempel huggorm och snok. Vi har vid ett antal tillfällen
även sett den sällsynta hasselsnoken.
Tack vare den småkuperade topografin finns på många platser små blöta
sänkor, eller hällkar, där insekter och andra djur trivs. Något som bidrar till
de stora mängderna mygg som dyker upp under regniga somrar.

På vissa ställen ser vi
fem eller tio älgar, på andra inga
alls, så det kan vara lite
lurigt att gissa genomsnittet.
Johan Truvé
älginventerare

Däggdjur och fågelliv
Tack vare ett samarbete med traktens jägare har vi god kunskap om viltpopulationerna i trakten. Vi har låtit inventera älg och annat vilt med helikopter,
medan jägarna har samlat in uppgifter om kön och ålder på fällda djur och
gjort observationer i fält. Vi kan konstatera att älgstammen har en skev
åldersfördelning, med många kor och få äldre tjurar.
Vid den senaste inventeringen 2007 fanns det mellan åtta och nio älgar på
tio kvadratkilometer. På samma yta fanns cirka 20 harar och över 38 rådjur!
De vanligaste däggdjuren är smågnagarna; hösten 2004 fanns cirka 34 000
näbbmöss, skogsmöss, sorkar och andra gnagare på motsvarande yta.
Under platsundersökningen har vi följt hur fågelpopulationerna har utvecklats. Fågelfaunan är lik den i övriga Sverige. De vanligaste arterna är
bofink, talgoxe och lövsångare. Några speciella inslag finns dock: Laxemar
har till exempel en betydande andel, cirka en procent, av alla Sveriges nattskärror. Törnskator finns också ovanligt mycket av vilket kan bero på att de
trivs i öppna miljöer med mycket buskar – något som det finns gott om i
traktens kraftledningsgator.
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Antal daggmaskar varierar
mellan 0 och 425 stycken per
kvadratmeter och antalet ökar
då pH-värdet i jorden ökar.

Elva olika myrarter har hittats
i området och inom en hektar
finns mellan 50 och 450 myrbon.

Av världens tusen fladdermusarter finns endast arton i
Sverige. Nio av dessa har vi
påträffat i Laxemarområdet.

Djurliv i Laxemar
På en yta av 10 kvadratkilometer
finns i genomsnitt:
8 – 9 älgar, 20 harar, 38 rådjur
34 000 näbbmöss, sorkar, möss och
andra gnagare

Foto: Magnus Nyman

Foto: Magnus Nyman

Foto: Magnus Nyman

Kontroll på sällsynta fåglar
Sedan 2002 har vi övervakat några utvalda rödlistade fågelarter för att följa antalet revir- och
häckningar under platsundersökningen. Några
exempel på rödlistade arter som förekommer i
Laxemarområdet är, förutom nattskärra och törnskata, bivråk, havsörn, göktyta och mindre hackspett. Dessa arter har glädjande nog uppvisat
stabila eller ökande bestånd under perioden som
platsundersökningen pågått.
Sveriges officiella rödlista utarbetas av ArtDatabanken som arbetar med kunskapen om den
biologiska mångfalden i Sverige. Rödlistan innehåller de arter av växter och djur som bedöms löpa
risk att försvinna från landet.
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Vanligaste fåglarna
i Laxemarområdet
1 Bofink
2 Talgoxe
3 Lövsångare
4 Rödhake
5 Blåmes

1

I sjöarnas vatten
Det finns få insjöar i undersökningsområdet. Den mest välundersökta av
sjöarna är Frisksjön som dräneras i Granholmsfjärden. Det är en grund,
cirka två meter djup, och mörk brunvattensjö som ligger omgiven av talloch granskog och en del våtmarker. Dess profil liknar ett badkar med branta
kanter och jämndjup botten. Växtligheten finns därför som en bård runt sjön
med vita näckrosor, säv och vass. Frisksjön har en ganska rik bottenfauna. I
de grunda områdena är artrikedomen störst, främst är olika insektslarver
vanliga. I de djupa områdena dominerar olika maskar och insektslarver och
mygglarver. Ungefär två av tre fiskar i sjön är abborrar, men mört, braxen,
sarv, gädda och gärs finns också (uppräknade i den ordning de förekommer).
I närområdet, mellan Simpevarpshalvön och Hålö, finns en konstgjord
sjö, Söråmagasinet, som är en färskvattensreservoar. Den var tidigare en
havsvik, men utloppet sattes igen när kärnkraftsverken byggdes. Den liknar
Frisksjön när det gäller arter, till exempel fiskar. Men dess bottenfauna är
något artfattigare.
Det är ovanligt mörkt och kallt
i Frisksjön, annars är traktens sjöar
väldigt vanliga.
Erik Wijnbladh
platsekolog

Frisksjön i kvällsljus.
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Den största sjön i trakten är Jämsen som ligger precis väster om E22.
Som djupast är den 11 meter vilket är betydligt djupare än andra sjöar i
trakten. Den är inte särskilt brant utan har stora grunda partier där vassen
växer tätt. Förutom de fiskarter som finns i Frisksjön finns här även löja.
Jämsen avvattnas av områdets dominerande vattendrag, Laxemarån. Det är
det enda vattendrag i området som aldrig torkar ut, ens under torra somrar.
Trots att Laxemarån på flera sträckor inte är mer än ett dike så förekommer
fisk, framför allt gädda och id, flera kilometer
upp i ån. Närmare utloppet i Borholmsfjärden finns också andra arter som till
exempel gärs, sutare, mört och lake. Id och
mört ser man i stora antal på våren när de
vandrar upp i ån för att leka.

Under ytan i havet
Hela Östersjön har litet vattenutbyte med
Nordsjön men stort tillflöde av sötvatten,
vilket gör vattnet bräckt. Därmed finns en
spännande blandning av havs- och sötvattensarter; strömmingen (som är en saltvattensart)
jagas av gäddan (en sötvattensart) i tången
(en saltvattensart) eller kanske i ålnaten (en
sötvattensart). I vikarna där vattnet är mer
utsötat trivs kransalger och nate medan sågoch blåstång frodas ute i kusten.
I havet har inlandsisen lämnat liknande
spår som på land – morän. I de inre vikarna
är moränen oftast täckt av ett tjockt lager
gyttja från döda växter och djur. Där trivs
maskar och mollusker (musslor och snäckor)
som båda gärna lever på dött material. På
klippor och stenar ute vid kusten finns täta
mattor av blåmusslor.
Vanligaste fiskarter i Borholmsfjärden under hösten:
1 Abborre
2 Mört
3 Sarv
4 Björkna
5 Gädda
Bottenprovtagning i skärgården runt
Simpevarp.

PLATSUNDERSÖKNING OSKARSHAMN – ÅRSRAPPORT 2002–2007

47

Havsvikarna i Laxemarområdet är speciella. Eftersom siktdjupet är så litet
finns på de djupare ställena nästan inga växter över huvudtaget – med ett
undantag: Vaucherian. Det är som tunna trådar som växer på bottnar dit
nästan inget ljus når. På de grunda områdena däremot frodas växter, framför
allt kransalger. Här finns också rikligt med fisk och fiskyngel.
Våra kartläggningar av fisk har gjorts såväl i grunda havsvikar som i havet
utanför vikarna. Inne i vikarna är, precis som i insjöarna, abborren den vanligaste arten. Men fjärdarna är artrikare; förutom de arter som förekommer
i sjöarna finns dessutom lake, sutare och den lilla braxenliknande fisken
björkna. Ute i havet är den dominerande arten skarpsill, men det finns också
en hel del strömming och storspigg samt enstaka skrubbskäddor och simpor.

Att beskriva naturen
De ytekologiska kartläggningarna i
Laxemartrakten har varit både omfattande och detaljerade. Till en början
tog vi reda på var olika djur och växter
fanns och hur mycket det fanns av
varje art. På land har vi kartlagt växter,
däggdjur (inklusive en specialundersökning av fladdermöss), kräldjur och
fåglar. Vi har klassificerat olika biotoper
och undersökt jordmånen. I vattenmiljöer har vi kartlagt fiskar, alger och andra
växtsamhällen. Dessutom har vi tittat
närmare på olika typer av bottenfauna
och undersökt sammansättningen av
plankton.
De senaste åren har vi försökt beskriva
processer i naturen; alltså hur mycket
olika organismer konsumerar (äter),
respirerar (andas) och hur mycket
fotosyntes som sker i växterna.
Vi har även gjort en kemisk beskrivning
av naturen. Både växter och djur består
till stor del av vatten, men bortsett från
det är de uppbyggda av en mängd olika
grundämnen. Den största delen är kol.
Därefter finns en rad näringsämnen:
kväve, fosfor, kalium, svavel och magnesium. Även små mängder av vissa ovanliga ämnen som uran, strontium, selen
och jod finns också naturligt i såväl
växter som djur.
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Laxemars berggrund
Som vi kunde läsa i avsnittet Laxemar – en historisk berättelse, så domineras
berggrunden i Laxemarområdet av bergarter som bildades för cirka 1,8 miljarder år sedan. De varierar i sammansättning mellan granit och kvartsmonzodiorit vilket betyder att det framför allt är halterna av kvarts och fältspat som
skiljer sig.
I centrala och nordöstra Laxemar dominerar Ävrögranit. Den är medelkornig, rödgrå till gråröd och porfyrisk. Att den är porfyrisk betyder att den
har stora korn av kalifältspat i en finkornigare mellanmassa. Ävrögranitens
sammansättning varierar mellan granit och granodiorit.
Söder till sydväst om Ävrögraniten finns ett område som domineras av
Ävrökvartsmonzodiorit. Den här bergarten är nära besläktad med Ävrögraniten men innehåller mindre kvarts. Vidare förekommer en relativt stor
andel större till mindre kroppar av diorit/gabbro i Ävrökvartsmonzodioriten.
Den dominerande bergarten i södra Laxemar är kvartsmonzodiorit. Det
är en grå till rödgrå, medelkornig och jämnkornig bergart som dessutom är
relativt homogen. Söder om denna utgörs berggrunden återigen av Ävrögranit. I området mellan Ävrökvartsmonzodioriten och kvartsmonzodioriten
förekommer några mindre, linsformade kroppar av finkornig dioritoid samt
röd till gråröd granit. I den östra kanten av berggrundskartan (se sidan 52)
finns också ett område som markerats som finkornig dioritoid. Det utgör
den västligaste delen av en större kropp som dominerar den södra delen av
Simpevarpshalvön.
Borrkärnorna har nu
flyttats in till Oskarshamn,
det blev 4 552 lådor.
Thomas Kisiel
geolog

Borrkärnor från Laxemar.
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Expertens
eftersnack
Namn: Lars-Eric Samuelson, civilingenjör
Guide vid Äspölaboratoriet 1998 –2002, aktivitetsledare för borrningarna 2002–2007.
Hur kom det sig att du började arbeta med borrningarna vid platsundersökningen?
– När platsundersökningen skulle igång 2002 hade jag jobbat som guide på Äspölaboratoriet och ville göra något nytt. Jag är från början civilingenjör och sökte
därför jobb som projektledare. Och så fick jag erbjudande om att bli aktivitetsledare
för borrningarna, trots att jag inte kunde någonting om det. Men jag lärde mig. När
vi borrade första borrhålet var jag ute i fält mycket och det var spännande.

Hur har borrningarna gått?
– Det har varit väldigt lite problem. Vi har haft oerhört bra entreprenörer som skött
borrningarna och det är värt mycket. Ett tag hade vi tre borrmaskiner i gång samtidigt
och då kändes det som att vi borrade överallt.

Inga problem alls?
– Visst har det hänt att saker gått sönder och så blir det ju alltid mekaniska förslitningar men det är sådant som går att rätta till. Annars har vi varit förskonade från
allvarliga problem.

Vad var svårast?
– Det var kanske att ta hänsyn till allt det andra som skulle göras, borrningarna är ju
inget självändamål utan vi gör det för att kunna undersöka berget på djupet. Hade
vi fått borra så fort vi kunnat hade vi gjort det på halva tiden. Men sen var det ju en
massa mätningar, pumpningar och vattenprovtagningar som skulle planeras in. En
annan svårighet har varit allt jobb med databaserna. Allting ska dokumenteras så in
i hoppsan och det är naturligtvis nödvändigt, men det är en stor och krånglig del i
arbetet.

Vad har varit mest spännande?
– Många gånger kan jag bli imponerad av att det med relativt enkla medel går att
göra så pass svåra grejer som att borra en kilometer ner i berget. Tänk att det
bara funkar, det är ju väsentlig friktion och sen att borra så rakt som vi faktiskt har
gjort, det är imponerande.

Vad gör du nu?
– Jag är pensionär och har mycket att pyssla med hemma på Vinö. Jag håller på och
renoverar ett av husen på tomten och så umgås jag med barnbarnen – det är
verkligen grädde på moset.
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Mineral skiljer bergarter åt
Som nämnts skiljer sig de tre dominerande bergarterna Ävrögranit, Ävrökvartsmonzodiorit och kvartsmonzodiorit mineralogiskt och/eller kornstorleksmässigt. Dessa egenskaper är kopplade till bergarternas termiska ledningsförmåga och mekaniska hållfasthet. Utförda mätningar har visat att ju lägre
kvartshalt bergarten har desto lägre termisk ledningsförmåga och sämre
mekanisk hållfasthet. Det är dock inte enbart kvartshalten som är avgörande
för den termiska ledningsförmågan utan även andra mineral har betydelse.
Ett exempel är kvartsmonzodioriten som har något bättre termisk ledningsförmåga än Ävrökvartsmonzodioriten trots att de har jämförbar kvartshalt.
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På berggrundskartan syns Laxemars tre viktigaste bergarter: I norr Ävrögranit, i söder kvartsmonzodiorit och mellan dem ett stråk av Ävrökvartsmonzodiorit. Genom de 46 kärnborrhålen
har vi undersökt berget på djupet.
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Thomas Eliasson, Katarina Nilsson och Torbjörn Bergman undersöker berggrunden.

Laxemarberget är ett helt vanligt, normalt,
tråkigt grått berg. Men för oss geologer
är det superintressant.
Peter Hultgren,
aktivitetsledare geologi

Så har vi kartlagt Laxemarberget
Vid berggrundskartering undersöker vi bergarternas
kemiska och mineralogiska sammansättning, deras
strukturella uppbyggnad och inbördes åldersrelation.
Vi använder oss av data från till exempel geofysiska
mätningar, äldre geologiska kartläggningar, karteringar
av bergshällar samt provtagningar och kemiska analyser av bergprover. Informationen sammanställs och
tolkas för att slutligen ta fram en berggrundsgeologisk karta över området.
Genom de 77 borrhålen som finns runt om i Laxemar
har vi även kunnat titta ner i berget för att ta reda på
vad som finns på djupet. 21 av borrhålen är kilometerdjupa kärnborrhål. I dessa har vi gjort geofysisk loggning, radarmätningar och filmat borrhålsväggen med
borrhålskamera. Dessutom gör vi detaljerade kartläggningar av de borrkärnor som tas upp. Vid dessa undersökningar har vi granskat över 100 000 sprickor. De
flesta, drygt 66 000, var läkta sprickor som inte leder
vatten.
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Geofysik på djupet
Under platsundersökningen har de geofysiska undersökningarna hjälpt oss att få en fullständig bild av berget
i Laxemar. Här är några exempel på mätmetoder som
använts för att kartlägga berggrunden från markytan.

Anisotropimätning visar
bergets magnetiska egenskaper i olika riktningar.

Mätning av saltvatten på djupet.

Geofysiska mätningar
från helikopter.

Med detaljerad markgeofysik mäts
bergets magnetiska egenskaper.

Med reflektionsseismik kartläggs flacka sprickzoner.

Branta sprickzoner hittar vi
med refraktionsseismik där små
sprängladdningar skickar ner
ljudvågor i berget.

Dessutom kan vi notera att Ävrökvartsmonzodioriten har sämre mekanisk
hållfasthet än kvartsmonzodioriten. Enligt våra tolkningar beror det på att
Ävrökvartsmonzodioriten är porfyrisk och inte på den mineralogiska sammansättningen.
I de tre dominerande bergarterna finns en stor mängd underordnade bergarter i form av gångar, körtlar, ådror och mindre kroppar. Vanligast är finkornig granit som vanligen förekommer som smala (decimeterbreda eller
smalare) ådror eller gångar. Vidare förekommer finkornig diorit-gabbro och
pegmatit. Den finkorniga diorit-gabbron innehåller vanligtvis också ådror av
finkornig granit.

Svart diabas i västra kanten
I västra Laxemar har vi i flera kärn- och hammarborrhål påträffat den mörkgrå,
svarta bergarten diabas. Med hjälp av isotopanalyser har vi bestämt dess
ålder till cirka 900 miljoner år. Vi har inte kunnat se den på några hällar, en
omfattande berggrundskartering till trots. Alla diabaser finns i eller intill nordsydligt orienterade deformationszoner vilket tyder på att magman trängde

Gustaf Lindqvist, Leif Stenberg och Lennart Wikberg genomför refraktionsseismik i Oxhagen.
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upp i redan existerande svaghetszoner i berggrunden. Den bredaste diabasen som är mellan 15 och 20 meter finns i deformationszonen som går
längs med Laxemarområdets västra avgränsning. De övriga varierar i
bredd från någon decimeter till några meter. Som kuriosa kan det nämnas
att som fasad- och byggnadssten går diabas vanligen under den missvisande benämningen ”svart granit”.
Den yngsta bergarten i Laxemar är kambrisk sandsten. Den förekommer
endast som sprickfyllnad och har bara observerats på ett fåtal ställen. Ett
exempel är på en häll i närheten av Lilla Basthult (nära borrplatsen för
KLX11A och KLX20A.)

Att få så här detaljerade mätningar
av jordens magnetfält känns
nästan som när en frimärkssamlare
hittar ett sällsynt frimärke.
Leif Stenberg
aktivitetsledare geofysik

Spröda och plastiska zoner
Ur deformationssynpunkt är bergarterna i Laxemar generellt sett mycket välbevarade även om en vanligtvis svag foliation (förskiffring) förekommer här och där. Spritt över området finns centimeter- till meterbreda kraftigt deformerade plastiska skjuvzoner.
Två större zoner med stråkvis kraftigt deformerade bergarter hittar vi i
gränstrakten mot Simpevarpshalvön och på Äspö. På de bredaste ställena
är de här plastiska skjuvzonerna, som vanligtvis benämns som Äspö
skjuvzon, några 100 meter breda och sträcker sig
i nordostligt riktning.
Borrhål i Laxemar
De flesta av de andra större deformationszonerna i trakten är vad man egentligen kan kalla
I Laxemar finns 21
sprickzoner. Vanligtvis har de spår av plastisk
djupa kärnborrhål som
deformation men den spröda deformationen
är mellan 500 och
1 000 meter, 25 korta
dominerar vilket innebär att berget är mer eller
kärnborrhål som är
mindre kraftigt uppsprucket.
några hundra meter
Deformationszonernas främsta betydelse för
djupa. Vi har också
ett slutförvar är dels att de utgör svaghetszoner i
borrat 31 hammarborrberggrunden där framtida bergrörelser kan ske,
hål av varierande längd.
dels att de kan vara de huvudsakliga vattenledarna
i berget. Båda betydelserna gör att kunskapen om
deras existens och egenskaper har stor betydelse
när slutförvarets olika delar ska fördelas i berggrunden. Dess vattenledande betydelse återkommer vi till längre fram.
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Expertens
eftersnack
Namn: Leif Stenberg, geofysiker
Arbetat med metodbeskrivningar och undersökningsprogram för platsundersökningen
sedan 1999, aktivitetsledare för geofysik 2002 – 2008.
Vad är geofysik egentligen?
– Geofysik handlar om att mäta och tolka bergets fysikaliska egenskaper. Därefter
kommer geologerna in och använder våra mätresultat. Under platsundersökningen har
vi till exempel gjort geofysiska mätningar från helikopter, detaljerade markgeofysiska
mätningar till exempel magnetiska mätningar och resistivitetsmätningar. Många olika
mätningar har också gjorts i borrhålen. Vi har väl fått ungefär 150 000 mätvärden i
varje 1 000 meters borrhål.

Hur mycket vet vi om berget nu efter alla dessa geofysiska undersökningar?
– Vi vet väldigt mycket, till 99 procent kan jag säga att vi har en uppfattning om bergförhållandena. Detta måste även kontrolleras med geologisk kartering både på
markytan och av alla borrkärnor.

Har det varit några svårigheter?
– Jodå, det visade sig till exempel att borrhåls-TV:n roterade i borrhålet under mätning och gav resultat som inte var tillförlitliga. Jag upptäckte också ett matematiskt
fel i programvaran som användes för att tolka resultat från ett annat instrument och
det tog mycket tid att rätta till. Därutöver finns några osäkerheter i andra mätningar.
Det beror på att vi har mycket högre krav än andra som använder den här typen
av instrument; de är vanligtvis anpassade för undersökningar inom oljeindustrin.
Men det är sådant som vi känner till och har kontroll på.

Något av resultaten som förvånat dig?
– Ja, kanske att kvartsmonzodioriten visade sig ha så bra egenskaper, till exempel
den låga vattenföringen. Det var lägre vattenföring än vi trodde innan platsundersökningen började. Och så blev jag förvånad när vi hittade diabasgångar i Laxemar.
Nu har det visat sig att det inte alls behöver vara något bekymmer utan snarare
kan vara en fördel eftersom de skärmar av vattenströmning från inlandet.

Vad var roligast?
– De magnetiska mätningarna var helt klart roligast. Så noggranna och detaljerade
mätningar av jordens magnetfält har aldrig gjorts tidigare. Det känns ungefär som
när en frimärkssamlare får fatt i ett mycket sällsynt frimärke. Mätningarna gav oss
en mycket detaljerad bild av sprickor och sprickzoner från 10 meter och upp till en
kilometer långa, vilket var mycket värdefullt eftersom vi inte visste så mycket om
sprickzoner i det längdintervallet.

Vad ska du göra nu när undersökningarna är klara?
– Just nu är jag med och skriver programmet för detaljundersökningarna. Det är de
undersökningar som ska utföras i de olika stegen av slutförvarsbygget. Dessutom
kommer jag att bli engagerad i olika projekt på Äspö.
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Vi pratar
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Per och Gudrun – ett stormigt par
Ett par riktigt stormiga januarimånader har vi upplevt vid platsundersökningen. Alla minns väl stormen Gudrun som härjade 8–9 januari 2005. Tyvärr
har vi inga vindmätningar vid platsundersökningen
från det tillfället men enligt SMHI nådde vindarna
på flera håll orkanstyrka (mer än 32,6 m/s).
Två år senare var det dags igen; den 14 januari
2007 kom stormen Per. Vid platsundersökningen
mätte vi då som mest 19,7 m/s, men enligt SMHI
var vindstyrkan på många håll jämförbara med
den under Gudrun.
Andra blåsiga dygn under platsundersökningen
inträffade 21 januari 2006 då vi uppmätte 15,7 m/s,
15 november 2005 och 29 december 2005 då vi
mätte 14,5 m/s.

Jordartskartering i Laxemarområdet.

Jordarter i Laxemar
Berggrunden i Laxemarområdet är delvis täckt av ett jordtäcke med en
högst varierande karaktär. För att beskriva jordtäckets sammansättning och
egenskaper har det delats in i olika jordarter. De olika jordarternas egenskaper har bland annat stor betydelse för hur vi människor kan använda
marken och vilka växter som trivs på en viss plats. Det är exempelvis lätt att
se att områden med lera ofta används som åkermark medan stenig moränmark täcks av skog.
Alla kända jordarter i Laxemar har avsatts under eller efter den senaste
istiden. Det innebär att de är mycket unga i förhållande till berget. Jordarterna består till allra största delen av fragment som eroderats från berggrunden.
Under platsundersökningen framställdes en jordartskarta över hela Laxemarområdet, inklusive de delar som ligger under vatten, hav och sjöar. Denna
karta är en sammanställning av data från ett stort antal undersökningar och i
delar av området ger den endast en översiktlig bild av jordarternas fördelning. I det centrala undersökningsområdet bygger kartan dock på data från
intensiva fältarbeten som utförts både på land och till sjöss. Det gäller havsoch landområden kring Simpevarpshalvön, Ävrö och områdena kring
Mederhult och Lilla och Stora Laxemar.
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Jordarter på höjder …
Laxemarområdet karakteriseras av en flack bergyta som korsas av ett antal
sprickdalar. I höjdområdena mellan dalgångarna finns rikligt med hällar som
helt saknar jordtäcke (rött på kartan). I höjdområdena är morän en mycket
vanlig jordart (blått på kartan). Morän är den vanligaste jordarten i hela
Laxemarområdet, vilket också är fallet i stora delar av övriga Sverige. Denna
jordart avsattes direkt av inlandsisen och kännetecknas av stor blandning av
olika kornstorlekar, allt ifrån små lerpartiklar till stora kantiga block. Eftersom moränens översta skikt ofta är rik på block och sten är den här i Laxemar
liksom på andra håll ofta skogsbevuxen.
Då inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som forsade fram i
jättelika isälvar under isen. Dessa älvar förde med sig sand och grus som bygg-

Kartläggningar av jordarter har gjorts både på land och i havsområden utanför Laxemar. Kartan
visar jordarterna i de områden där kartläggningarna genomförts.
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de upp de rullstensåsar vi ser i landskapet i dag (grönt på kartan). Strax väster
om E22:an finns en stor rullstensås. Denna ås är den mest framträdande jordavlagringen i hela området. Det finns dessutom några mindre åsar i områdets
norra del. Materialet i åsarna är ofta väl rundat och släpper lätt igenom vatten
vilket gör att deras översta skikt ofta är torra. Vegetationen på åsarna utgörs
därför ofta av tall och andra torktåliga växter.

Det är helheten som avgör
om slutförvarsprojektet blir säkert
och genomförbart.
Johan Andersson
teknikkoordinator

… och i dalgångar
Då inlandsisen försvunnit låg Laxemarområdet helt under Östersjöns vattenyta. I dalgångarna avsattes lera (gult på kartan). Allt eftersom landet stigit
har dessa leriga jordområden torrlagts och det är här vi i dag hittar de bördigaste och bästa åkermarkerna. Även i nutid avsätts lera i de många vikarna
som finns längs kusten. Många av de leriga områden som i dag är torrlagda
och uppodlade har tidigare varit våtmarker där döda växter med tiden byggt
upp ett torvlager. Men genom tiderna har människan genom sitt idoga arbete
med att dika ur fuktiga jordområden sänkt grundvattenytan och torrlagt de
tidigare våtmarkerna. Det här har lett till att torven långsamt brutits ner
och den lera, som tidigare legat dold under tjocka lager av torv, har därmed
blottats.
Då dagens landområden successivt stigit ur havet har jordarterna i de
områden som varit exponerade för vågor och havsströmmar utsatts för erosion. Exempelvis har sand från morän och isälvsavlagringar delvis eroderat
och transporterats till skyddade lägen där sanden avsatts. Dessa sediment är
markerade med orange på kartan.

Morän
Jordarten morän förekommer på de delar
av jordklotet som varit täckta av inlandsis.
Morän är material som plockats upp,
transporterats och avlagrats av inlandsisen. Den har mycket varierad kornstorlek
– allt från lerpartiklar till stora stenblock.
I Sverige är moränen den arealmässigt
vanligaste jordarten och täcker cirka tre
fjärdedelar av landets yta. Det är även den
vanligaste jordarten i Laxemar.
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Vattnets rörelser i Laxemarberget
Vid platsundersökningen har vi lagt mycket energi på att ta reda på hur vattnet
rör sig i berget och på markytan. Undersökningarna av grundvatten i berget
har därför varit både omfattande och detaljerade. Syftet har varit att bestämma
bergets vattenledande förmåga. Uppgiften kan tyckas enkel i sin beskrivning
men tittar man djupare så inser man snart att den rymmer en stor komplexitet.
I berget rinner vattnet i sprickor. Sprickorna varierar i storlek allt ifrån de
allra minsta som inte är mer än någon centimeter, till kilometerlånga sprickzoner. Sprickorna tillsammans ger berget dess vattenledande förmåga. Därför
behöver vi känna till förekomsten och egenskaperna hos de olika spricktyperna.
Vi behöver också ta reda på hur de enskilda spricktyperna påverkar bergets
förmåga att leda vatten och vilka mekanismer som driver vattenflödet i berget.
Figuren nedan visar de viktigaste delarna i det system som vi arbetar med
inom hydrogeologi (läran om grundvatten). Vi skiljer på sprickzoner och
bergvolymer. För bergvolymerna skiljer vi på bergarter eftersom de kan leda
olika mycket vatten.

Sprickor och sprickzoner
Bergets sprickor kan variera i bredd från bråkdelar av millimetrar till flera
hundra meter och kallas i det senare fallet sprickzoner. Likaså varierar sprickornas längd och det har varit utgångspunkten när vi har delat in sprickorna i
olika kategorier. Sprickzoner som är längre än tio kilometer kallar vi regionala.

Grundvatten
bildas

1 000 meter

Jordlager

Berg

Sprickzon

Sprickzon
Sprickzon

Grundvattenflöde

Så här kan en förenklad skiss av de olika delarna i den hydrogeologiska beskrivningen se ut.
Grundvatten bildas genom att nederbörd sipprar genom jordlagren och flödar i sprickor och
sprickzoner av olika storlek genom berget.
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Vattendrag i landskapet är ofta kopplade till en sprickzon i det underliggande berget.

Är de mellan en och tio kilometer kallar vi dem lokala större medan zoner
som är mellan tio meter och en kilometer långa kallas lokala mindre sprickzoner. De som är kortare än tio meter kallas helt enkelt sprickor. Detta finns
beskrivet närmare i tabellen på sid 66. Det är mycket svårt att genom undersökningar i borrhål bestämma sprickornas längd. Men det är av största vikt
att vi känner till just längden eftersom den avgör hur sprickor kan vara sammankopplade och på så vis bilda ett större spricksystem. I förlängningen är

Vad är T och K?
Bergets vattengenomsläpplighet bestäms genom att vi mäter
hur mycket vatten vi med ett visst övertryck kan pressa in i
berget. Först får vi fram vattenföringen för det testade borrhålet (eller borrhålsintervallet) vilket ger transmissiviteten
(T-värdet). Genom att sedan dividera T-värdet med borrhålslängden får vi fram konduktiviteten, K-värdet.
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Här genomförs sprickkartering på en renspolad häll.

det också detta som avgör hur och var ett förvar påverkar grundvattenavsänkningen på markytan ovanför. Spricklängden påverkar också hur flödesvägarna ser ut och hur lång tid det tar för vatten att transporteras från förvaret till
markytan, en storhet som är avgörande för hur lång tid det skulle ta för
radioaktiva ämnen att transporteras från en havererad kapsel till markytan.
Det är inte endast sprickornas längd som avgör deras vattenförande egenskaper. En spricka kan till exempel vara mycket genomsläpplig eller mycket
tät. I praktiken är det vår förmåga att mäta låga flöden som sätter den nedre
mätgränsen för våra flödesbestämningar. Flödet i en spricka kan vara noll
eller vid gränsen för hur lågt flöde vi kan mäta vilket är cirka en tiondels
milliliter per minut. Det maximala flöde vi kan mäta är så mycket som cirka
hundra liter per minut.

Större sprickzoner
En stor del av de geologiska undersökningarna i Laxemar har inriktats på
att kartlägga större zoner, från en kilometer och längre. I första hand har vi
identifierat zonerna och därefter har vi med olika metoder tagit reda på
deras egenskaper och karaktär.

Benämning

Längd

Bredd

Regionala sprickzoner
Lokala större sprickzoner
Lokal mindre sprickzoner
Sprickor

> 10 km
1–10 km
10 m –1 km
< 10 m

> 100 m
5 –100 m
0,1– 5 m
< 0,1 m
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Regn och snö i mängder
I genomsnitt har vi fått 527 mm nederbörd per år
under platsundersökningens mätningar. Mest föll
det 2004 då det kom hela 611 mm. Fast det är
bara hälften av vad våra grannar på andra sidan
landet får varje år. Landets största årsnederbörd
har fjällen. Nära gränsen mot Norge kommer varje
år mellan 1 500 och 2 000 mm per år. Så här
mycket nederbörd fick vi respektive år vid platsundersökningen:
2004
2005
2006
2007

611
424
503
569

mm
mm
mm
mm

Äspö

EW002

NE

005

Mederhult

NS001

EW007

Lilla
Laxemar

NW0

42
Simpevarp

Diabas

Diorit-gabbro

Finkornig granit

Finkornig dioritoid

Finkornig diorit-gabbro

Deformationszon, hög tilltro

Granit

Deformationszon, medelhög tilltro

Ävrögranit

Deformationszon, låg tilltro

Ävrökvartsmonzodiorit

Delområde Laxemar

0

250

500

1 000 meter

© Lantmäteriverket Gävle 2007.
Medgivande I 2007/1092.
2008-03-13, 16:49

±

Kvartsmonzodiorit

Regionala och lokala större deformationszoner som har identifierats under platsundersökningen
i Oskarshamn. De visas här som röda, gröna och grå linjer.

Zoner som begränsar förvarets utbredning
I norr avgränsas Laxemarområdet av en östvästlig zon (EW002) som är mycket
vattenförande. Zonen utgör ett inströmningsområde.
I väster avgränsas området av gångbergarten diabas (NS001). Zonen är vattenförande längs ömsesidor men är tät i mitten vilket gör att vatten kan transporteras
längs med zonen men inte igenom den.
I söder finns en heterogen zon (NW042) vars västra flank tycks avskärmas av
en nordsydlig deformationszon som också utgörs av en diabas.
I öster begränsas Laxemarområdet av en plastisk deformationszon som är relativt
tät (NE005).
Centralt i Laxemar finns en zon som är spröd och mycket vattenförande i övre
partiet (ner till 200 – 300 meter) men betydligt mindre uppsprucken och vattenförande på större djup (EW007).
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Särskilt intresserade har vi varit av de zoner som kan sätta gränser för förvarets utbredning, se faktaruta på sidan 68.
De större zonerna är betydelsefulla på grund av att de ofta styr grundvattenflödet i området. De kan vara täta och fungera som barriärer för vattenflödet i
berget eller väldigt vattenförande och fungerar då som kanaler där vatten
antingen kan föras till förvaret eller bort från förvaret. I det senare fallet skulle
en sådan kanal kunna vara en transportväg för radionuklider från en kapsel
som gått sönder. Dessa zoner kan även medföra att ett regionalt vattenflöde
till förvaret då avlänkas och leder flödet runt förvaret.

Det är ofta de stora
sprickzonerna som styr grundvattnets flöde i berg.
Mansueto Morosini
aktivitetsledare hydrogeologi

Mindre zoner
De mindre zonerna är betydligt fler än de större. I motsats till de större
zonerna har vi inte kunnat identifiera och karakterisera alla de mindre
zonerna. I stället har vi hanterat dem statistiskt både hur ofta de förekommer
och vilka egenskaper de har.
För att bättre förstå deras egenskaper har vi gjort specialstudier på vissa
platser i Laxemarområdet. Vi undersökte mindre strukturer i berget som var
kortare än 350 meter, se nedre figuren på sidan 70 och som vi misstänkte
kunde ha betydelse för vattenföringen. Mindre än hälften av de undersökta
strukturerna visade sig vara av betydelse för ett förvar. De mest vattenförande
har en transmissivitet större än 5×10 –7 m2/s.
Inte bara större och mindre sprickzoner är vattenförande utan även enskilda
sprickor i bergmassan har en förmåga att leda vatten. Även här är variationen
mycket stor. I den övre figuren på sidan 70 visas ett exempel på hur sprickorna

Laxemar
sprickzoner
Laxemar berget
Tätt berg

10

–14

10

Morän

Lera

–12

10

–10

Silt

–8

–6

10
10
Transmissivitet (m2/s)
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–4

Grovt grus

10

–2
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0

Mätningar vid platsundersökningen visar att transmissiviteten för berget och sprickzonerna i
Laxemar ligger i två intervall.
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Här visas exempel på en sprickzon, en enskild spricka samt intakt berg i Ävrögranit. Bilderna
visar borrhålsväggen i KLX08. Sprickzonen finns 408 meter ner i hålet och har en transmissivitet på 1×10–5 m2/s, sprickan återfinns 361 meter ner i hålet och har en transmissivitet på
1×10–8 m2/s medan bergets värde är lägre än vad vi kan mäta. Bilden visar två enmetersavsnitt
från ett borrhål med en diameter på 76 mm.
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När vi har studerat lokala mindre sprickzoner har vi utgått från alla de indikationer på eventuella
sprickzoner (lineament) som vi fått genom de kartläggningar som gjorts från markytan.
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i ett borrhål ser ut för ett visst T-värde. För berget i Laxemar har vi som lägst
mätt transmissivitet på 10 –11 m2/s och i zoner som högst 10 –4 m2/s. Detta
finns presenterat i figuren på sidan 69.
Vi har undersökt hur egenskaperna varierar med bergart, djup, sprickriktning och spricklutning. I de kärnborrade hålen har vi identifierat och karakteriserat enskilda sprickor. Generellt har Laxemarberget högre sprickfrekvens
och större vattengenomsläpplighet i de översta 200–300 metrarna. Figurerna
på följande uppslag visar de hydrauliska egenskaperna hos ett urval av de
kärnborrhål som finns inom ett potentiellt förvarsområde i Laxemar.

Borrning för att undersöka mindre sprickzoner.
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Vattengenomsläpplighet
för borrhål i tilltänkt deponeringsområde i Laxemar
Kartan visar fördelningen av
de olika bergarterna på 500
meters djup. Ävrökvartsmonzodiorit är en variant av
Ävrögranit som definierats
då samtliga geologiska data
utvärderats. Denna bergart
finns därför inte i de ursprungliga borrhålsdata
som ligger i databasen.
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Borrhålen presenterar Ävrögranit (i norr) och kvartsmonzodiorit (i söder). De visar
bergart samt hydraulisk konduktivitet i 5-metersskalan.
Varje punkt representerar
ett parti där en (eller flera)
vattenförande sprickor påträffats. Större bilder med
kommentar till varje borrhål
finns i slutet av den här rapporten.
Ävrögraniten visar på ett
större antal vattenförande
sektioner än kvartsmonzodioriten. Dessa förekommer
ibland enskilt men är oftast
kopplade till mindre deformationszoner. KLX02 och
KLX04 ligger i den nordligaste kanten av förvarets utbredning. Borrhålen KLX27A
och KLX11A inom kvartsmonzodioriten passerar
mindre deformationszoner i
det aktuella djupintervallet.
I kvartsmonzodioriten i söder
finns mycket få vattenförande
partier. Djupintervallet 500 –
600 meter har markerats i
borrhålsloggarna som potentiellt djup för ett slutförvar i
Laxemar.
En variant av Ävrögranit är
Ävrökvartsmonzodiorit, vilken
framgår av kartan. Denna
skiljer sig huvudsakligen
genom en något lägre kvartshalt. Denna bergart har inte
särskiljts vid karteringen av
borrkärnorna och har därför
inte markerats i figurerna.
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Naturligt grundvattenflöde
I allmänhet, och så även för Laxemar, bildas grundvatten när nederbörden
infiltrerar i marken. Detta vatten transporteras vidare ner igenom en omättad
zon för att så småningom nå grundvattnet. Det här gör att olika grundvattennivåer bildas i berget. Skillnaden i grundvattentryck (potential) mellan olika
platser i berget kallas för den hydrauliska gradienten. Det är den som driver
grundvattenflödet.
Vi har bestämt det naturliga grundvattenflödet och den hydrauliska gradienten på olika djup i berget. Dock har inga mätningar gjorts i det tätaste
berget på grund av att flödestiderna blir så långa att det i praktiken inte är
möjligt att vänta så länge. Vi kan konstatera att under rådande förhållanden
är flödeshastigheterna i berg mellan 40 och 5 000 mm/år och i jord mellan
160 och 400 000 mm/år. De högre flödena representerar situationen i mycket
vattenförande sprickor och sprickzoner i berg. I jord representerar dessa flöden
situationen i relativt väldränerade jordlager i anslutning till sluttningar och i
närheten av vattendrag eller diken. Upprepade mätningar med ett års mellanrum visar vidare att för en och samma spricka varierar flödet endast med
som högst en faktor två. Dessutom finns en tendens att flödet är mer stabilt
på djupet än nära markytan.
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Den naturliga genomströmningen av grundvatten i jord och berg det vill säga då de inte är
störda av undersökningar, varierar mellan olika platser och under olika tider. Störst variation
finns i det ytligare berget och i synnerhet i jordlagren. Mätningar har gjorts i avgränsade delar
av borrhål under relativt korta tidsperioder och på så sätt har vi fått en ögonblicksbild av flödet.
I figuren visas detta för olika borrhål och från olika djup. Det uppmätta flödet har räknats om
på årsbasis och uttrycks i mm/år för att underlätta jämförelse med nederbörd och avrinning.
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Grundvattennivåerna ligger ofta inom cirka tre meter under markytan och
följer i regel topografin. Detta gör att det i Laxemarområdet finns ett regionalt grundvattenflöde från väster till öster, och som så småningom rinner ut
i Östersjön.

Torrare på djupet
Antalet öppna och vattenförande sprickor avtar markant med djupet i
Laxemarberget. Det finns en stadigt avtagande trend och når på cirka
700 meters djup en frekvens av en spricka var 20:e meter.
I figurerna på sidan 76 visas medelvärdet för den hydrauliska konduktiviteten (K) i 100 meters intervall för de tre vanligaste bergarterna i Laxemar,
Ävrögranit, Ävrökvartsmonzodiorit och kvartsmonzodiorit. Konduktiviteten
avtar markant ner till cirka 400 meter. För kvartsmonzodioriten är transmissiviteten på större djup jämnare och lägre än för Ävrögraniten.

Hammarborrhål vid Kråkelund.
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Vi har också konstaterat att sprickorna och zonernas vattenföring är
beroende av deras riktning. Sprickor som är orienterade i nordvästlig och
västnordvästlig riktning har en högre genomsläpplighet än sprickor i övriga
riktningar.

Berget beskrivs med statistik
Flödet av grundvatten genom den homogena bergsmassan, det vill säga det
berg som innehåller korta sprickor som inte har någon större koppling sinsemellan har vi också undersökt. Här har vi använt oss av en annan metod än
när vi undersökte sprickzoner – istället för att mäta vattenflödet direkt har vi
tagit statistiken till hjälp. Ett stort antal mätningar i olika längdskalor längs
borrhålen har bearbetats statistiskt. För att erhålla ett representativt mått på
den hydrauliska konduktiviteten hos olika bergartstyper nyttjades flödesloggningar i femmetersskalan. I Ävrögranit gjordes 1 370, i Ävrökvartsmonzodioriten 623 och i kvartsmonzodioriten 1 038 sådana tester. Detta ger ett bra
underlag för statistiska beräkningar av bergarternas hydrauliska konduktivitet.
För Ävrögraniten är den fem gånger högre än för kvartsmonzodiorit och
Ävrökvartsmonzodiorit. Det geometriska medelvärdet är 5×10 – 10 m/s,
1×10 – 10 m/s och 1×10 – 10 för respektive bergart.
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Hydraulisk konduktivitet i olika bergarter och variationen med djupet. Den horisontella skalan
visar det logaritmerade K-värdet. (Exempel: för K=10–11 skrivs –11.)
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Vi pratar

väder

Vinterdagar
Mars 2006 var den månad som hade i särklass
flest vinterdagar, med temperaturer under tio
minusgrader, under platsundersökningens mätningar. Av de tretton vinterdagarna var det fyra
som var riktigt bistra, då temperaturen gick under
15 minusgrader.
Under hela vintersäsongen 2005/2006 var det 24
vinterdagar medan säsongen 2004/2005 hade
16. Däremot var säsongen 2006/2007 inte alls lika
vintrig, bara två vinterdagar inträffade då. En av
dem var riktigt kylig med temperatur under femton
minus.

Expertens
eftersnack
Namn: Mansueto Morosini, hydrogeolog
Ämnesansvarig för hydrogeologi på Äspölaboratoriet, 1996 – 2002. Arbetat med
program och metoder inför de hydrogeologiska undersökningarna vid platsundersökningen från 1999 och aktivitetsledare för hydrogeologi 2002 – 2008.
Hur mycket visste du om vattenföringen i Laxemarberget när platsundersökningen började?
– Jag visste i princip ingenting. Det fanns några gamla borrhål i området men de var
inte undersökta enligt platsundersökningens metodik. Vi visste ingenting om hur
vattnet vid markytan rör sig, mellan sjöar och vattendrag till exempel. Det är en viktig
bit som med all rätta vuxit i omfattning under platsundersökningens gång.

Varför är det så viktigt att känna till hur vattnet vid markytan rör sig?
– Om det mot all förmodan skulle komma ut radionuklider från förvaret så måste vi
veta hur stor sannolikheten är att det når människan. I slutändan är ju markytan den
sista länken innan de radioaktiva partiklarna når djur och natur så den måste vi ha
mycket god kunskap om.

Beskriv kort hur vattenföringen ser ut i Laxemarberget.
– Generellt kan man säga att bergets översta delar, ner till cirka 300 meter, är mer
uppsprucket och vattenförande. Nedanför finns betydligt färre och mindre sprickor
och de är inte alls så vattenförande.

Är det något av alla resultat som förvånat dig?
– Nej, man går alltid in i det okända när man ska undersöka vattnets rörelser i ett
sprickigt och heterogent berg. En stor sprickzon kan man peka ut, borra genom
och undersöka men berget mellan zonerna är knepigare – vi kan ju inte borra
sönder hela Laxemar. Istället för att beskriva varje enskild spricka har vi med hjälp
av statistiska metoder beskrivit bergets sprickighet och vattenförande egenskaper.

Vad har varit svårast under platsundersökningen?
– Tidplanen! Den har varit väldigt hektisk och komprimerad. Och så var det svårt i
början när allt var nytt: organisationen, ledningssystemet och till och med undersökningsmetoderna. Då var vi dessutom underbemannade men så småningom fick
vi mer resurser och nu har vi levererat i stort sett allt vi ska.

Vad kommer du att göra nu när platsundersökningen är slut?
– Min främsta uppgift blir att ansvara för de långtidsmätningar av meteorologi, ytvatten
och grundvatten som fortsätter efter att undersökningarna är klara. Dessutom ska
jag svara på eventuella frågor från myndigheterna och om det blir aktuellt också
ansvara för kompletterande undersökningar och utredningar som myndigheterna
och deras granskningsgrupper efterfrågar.
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Hydrogeologerna Mansueto Morosini, Miriam Zetterlund och Emma Bosson kontrollerar jordrör
i kanten på en åker strax norr om Laxemarområdet.

Vattnets vägar vid markytan
Under de sex år som platsundersökningen pågått har en stor mängd data om
vattenförhållandena i Laxemar samlats in och analyserats. Vi har strävat efter
att få en övergripande förståelse för vattnets vägar såväl på markytan som i
berget. På ytan handlar det kort och gott om att beskriva den hydrologiska
cykeln som innefattar nederbörd samt vattenflöden i sjöar, hav, vattendrag,
jordlager och det ytliga berget som har nära kontakt med jorden. I detta system
lever och frodas mycket av livet. När bedömningar och kriterier bestäms för ett
slutförvar med avseende på transporttider och buffertkapacitet för eventuella
radionuklider är det detta liv närmast ytan som man ser till.
Berget är den viktigaste barriären för att hindra att eventuella radionuklider
sprids från ett förvar. Om de mot all förmodan skulle komma ut i berget kan
vi genom att förstå vattnets vägar i berget också få en uppfattning om de på
något sätt kan ta sig upp till ytan och hur lång tid det i så fall kan ta. När vi
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räknar på olika scenarier tar vi med detta i beräkningarna och kan då få en
uppfattning om var på ytan dessa ämnen skulle kunna uppträda, hur de fördröjs under transporten genom berget och var på markytan de skulle kunna
ansamlas. Utifrån det här kan vi uppskatta hur stort område som kan påverkas
av förvaret, vilket i sin tur ger oss en möjlighet att göra riskbedömningar.
Bland annat ska förvaret utformas så att den årliga risken efter förslutning
blir högst en miljondel för att en individ kommer till skada.

Vattnet vid markytan
När vi här beskriver vattnets vägar vid markytan utgår vi från de mätningar
vi gjort av nederbörd, vattenflöden i sjöar, hav, vattendrag, jordlager och den
delen av berggrunden som har nära kontakt med jordlagret. Undersökningarna
har utgått från det regionala område som pekades ut i förstudien i Oskarshamn. Inom det området har vi identifierat stora och små vattendrag med
tillhörande avrinningsområden. Här har vi genomfört karteringar, ställt i
ordning mätstationer, installerat mätutrustning i borrhål och genomfört
tester.
Topografin är det som skapar den drivande kraften för vattnets rörelser,
såväl på markytan som i berget. Tillsammans med nederbörden bildas grundvatten i vissa områden och avbördas i andra områden. Området sluttar från
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Övre bilden visar topografin i och omkring delområde Laxemar och den nedre bilden är ett
tvärsnitt av topografin där den vertikala skalan är mycket överdriven relativt den horisontella.
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väst till öst, med en nivå på cirka 30 meter över havet i jämnhöjd med
E22:an till havsnivån vid kusten, se figuren på sidan 81. Nederbörden är
cirka 600 mm/år, uppmätt vid vår meteorologiska station i Plittorp mellan
åren 2004 – 2007. Nederbörden är ojämnt fördelad under året – oftast med
mer nederbörd framåt hösten.

Vattendrag och avrinning
Hydrologiskt domineras det regionala området av vattendragen Kärrsviksån
och Laxemarån och deras biflöden. Dessa har sin början i den högre belägna
terrängen i väster och rinner ut i fjärdar som har direkt kontakt med Östersjön.
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Delområde Laxemar och Simpevarp
Bäck/dike

Kartan visar det regionala området med vattendrag och de dominerande avrinningsområden
Laxemarån (A) respektive Kärrsviksån (B). Terrängen är bruten och relativt flack med några
få mindre sjöar och en hel del sankmark. Förutom dessa har vattenföringen också mätts i
Ekerumsån (C) och Kåreviksån (D).
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±

Laxemarån rinner längs Laxemarområdets södra gräns.
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Inklämt mellan dessa finns fyra mindre vattendrag med tillhörande avrinningsområden: Mederhultsån, Ekerumsån, Pistlanbäcken samt Kåreviksån
där även delområdets enda sjö, Frisksjön, är belägen. De täcker Laxemarområdets norra halva med ett avrinningsområde på sju kvadratkilometer.
Avrinningen från ett område bestäms genom att mäta flödet i vattendragen.
Av den genomsnittliga nederbörden (600 mm/år) går 218 mm till vattendragen i Laxemaråns avrinningsområde medan resten huvudsakligen går till att
fylla på grundvattenmagasinen och tas då upp av växter och djur. Hur växternas vattenupptag direkt kan påverka grundvattennivån visas i figuren på
sidan 85. Där kan man se hur grundvattennivån i jordlagret under en åtta-

Fredrik Rudklint mäter vattenföringen i Laxemarån i närheten av byn Ström.
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I början av juli 2003 var vattenflödena extremt höga. Efter två dygns intensivt regnande hade
det kommit inte mindre än 150 mm. Så här såg det ut när Tobias Karmstig den 4 juli skulle
mäta vattennivåer i vattendragen i Laxemar.

dagarsperiod i början av juni 2006 sjunker under dagtid då växternas andning och avdunstning (evapotranspiration) är som högst.
Mängden vatten som tas upp på detta sätt varierar bland annat beroende
på typ av växtlighet, djup till grundvattnet och jordart. För detta exempel
sjunker vattennivån i jorden med cirka en centimeter för varje 0,1 millimeter
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Tidserie som visar vattennivån i jord, berg och vattendrag samt nederbörd i Hjortfloens
omgivningar.

som avdunstar och tas upp av växterna. Evapotranspirationen, där växternas
andning ingår, är beräknad med data från meteorologistationen i Plittorp
och vattennivån från ett jordrör beläget i närheten av Oxhagen i delområde
Laxemars sydöstra del.

Vatten magasineras i marken
På motsvarande sätt har vi med hjälp av platsdata kunnat se när och hur grundvattenmagasinet fylls på, genom att jämföra nederbördshändelser med förändringar i grundvattennivån. Hur mycket grundvattenytan stiger vid nederbörd
varierar beroende på nederbördens intensitet, den omättade zonens mäktighet
och förmåga att transportera och magasinera vattnet. Denna förmåga har
kvantifierats med särskilda tester i form av jordlagrets hydrauliska konduktivitet
respektive magasinskoefficient. Exempelvis kan vi från ovanstående tidserie se
att efter 45 mm regn 26 juni har grundvattenytan stigit med 0,5 meter i bergets
ytliga delar och cirka 0,2–0,3 meter i jordlagret och med 0,2 meter i det närbelägna vattendraget. Däremot är det djupare berget knappt påverkat.

Tunt jordtäcke i Laxemar
Kvartärgeologiskt har området ett mycket uppbrutet jordlagertäcke, dock
mer heltäckande i den södra än i den norra delen av delområde Laxemar, se
jordartskarta på sidan 62. Jordlagren domineras av morän, ibland överlagrad
av sand och/eller lera. Det förekommer en stor andel ytnära berg och berg
i dagen, i synnerhet i delområde Laxemars norra del. Block förekommer
ofta ovanpå de finkornigare jordarna, ibland även på större djup. Jordlagrens
mäktighet är i genomsnitt cirka 2–3 meter och är störst i dalgångarna.
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Sommarregn
Juni 2007 blev en ovanligt våt sommarmånad. Nederbörden blev på sina håll i
Götaland tre till fyra gånger större än normalt. Vid platsundersökningen uppmätte vi
den högsta dygnsnederbörden den 26 juni.
Då kom det 45,1 mm regn. Största dygnsnederbörden de övriga åren:
9 juli 2004
10 augusti 2005
1 november 2006

29,4 mm
25,4 mm
19,6 mm

Med jordborrning bestämmer vi jordarter och jordlagerföljder. Dessutom tar vi jordprover för
analys och bestämmer vattenföringen i jordlagren.
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De tjockaste jordlagren som påträffats genom borrning på land är 33 meter
(åsmaterial väster om Frisksjön). I sjö och hav finns ännu tjockare lager av
löst material, i Granholmsfjärden har vi borrat ner till 33 meter utan att nå
bergets yta.
Hydrogeologiskt har fyra typområden identifierats:
◗ Högre belägen terräng med berghällar eller bara ett tunt jordlager.
◗ Dalgångar med tjockare jordlager, inklusive postglaciala sediment som
lera, gyttja och torv.
◗ Glaciofluviala avlagringar i form av sand och grus från åsar.
◗ Småkuperade områden med morän.

Grundvatten i jordlagren
Grundvattenytan i jordlagren är ytlig och generellt ligger den cirka en meter
under markytan. Det största avståndet från markytan till grundvattnet i jordlagren som påträffats är tre meter. Moränens hydrauliska konduktivitet (K)
som har bestämts genom slugtester och analyser av kornstorlekskurvor, är i
genomsnitt cirka 4×10 – 5 m/s. I det mer välsorterade material som sand och
grus är konduktiviteten cirka 2×10 – 4 m/s. Dessa kan jämföras med bergets
genomsnittliga konduktivitet på cirka 4×10–9 m/s, det vill säga moränen är
cirka 10 000 gånger mer genomsläppligt än berget. Konduktiviteten för alla
slugtester som gjorts i jordlagren ligger ungefär mellan 10 –7 och 10 –3 m/s.
Av speciell betydelse är områden där större deformationszoner har kontakt
med jordlager därför att det är mer sannolikt att ämnen från ett förvar skulle
kunna leta sig upp till markytan där. Riktade insatser har gjorts på ett par
platser för att med hjälp av spårämnen kunna se om det sker någon transport mellan deformationszonen och jordlagret. På dessa platser har vi kunnat
påvisa en sådan transport. I vissa fall har det
Slugtester
funnits en hydraulisk kontakt mellan jord och
det ytliga berget. Dessutom har vi mätt naturliga
Vi utsätter vattennivån i
flödeshastigheter i jord på ett dussintal platser.
jordlagren för en snabb
Den momentant uppmätta naturliga vattenomförändring. Tiden det tar
för vattennivån att återsättningen ligger i intervallet 0,3–220 liter/dygn
ställa sig ger oss ett mått
vilket motsvarar 160– 400 000 mm/år.
på jordlagrens vattenMed bland annat ovanstående som underlag
ledande förmåga.
har hela områdets vattenbalans beräknats,
se vidare figur på sidan 100.
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Regnvatten sipprar sakta ner i berggrunden och gör att grundvattnet hela tiden förnyas.

Grundvattnets innehåll, ursprung och ålder
Det vatten som vi i dag träffar på i berggrunden i Laxemar är av olika ålder
och ursprung. Det ingår som en liten del i vattnets globala kretslopp som
pågår och har pågått under långa tider. Här finns både sött och salt vatten
både på ytan och djupt ner i berget. Det salta vattnet finns huvudsakligen på
djupet medan det söta vattnet som kommer från regn och smältvatten framför allt finns i bergets övre skikt (ner till cirka 400 meter). Det är det vattnet
som i dag ständigt fylls på och sakta letar sig ner i berget, och därmed utgör
en förnyelseprocess för grundvattnet.

Ungt och gammalt vatten
Om vi blickar tillbaka cirka 10 000 år i tiden hamnar vi alldeles efter den
sista istiden. Då var Laxemar helt täckt av den Baltiska issjön, en föregångare till Östersjön, fylld med smältvatten från resterna av inlandsisen som
då höll på att dra sig tillbaka i Skandinavien. Detta smältvatten letade sig
med tiden ner genom sprickor i den kristallina berggrunden. Vid iskanten
var de hydrauliska gradienterna mycket kraftiga. Detta gjorde att smältvattnet
trycktes ner 500 meter eller mer i berget. Även i dag med de tryckgradienter
som topografin orsakar pressas vatten ner i berget, men inte alls till sådana
djup.
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Med tiden blandas de olika vattnen i berget men det går fortfarande att
urskilja hur stora delar av gammalt smältvatten som blandats med modernt
regnvatten. I dagens Laxemar kan vi tydligt se skillnaden mellan dem tack
vare vattnets isotopkemi.
Vattnet från sista istiden uppvisar nämligen ett typiskt mönster eftersom
det har bildats, eller snarare transporterats till platsen, under mycket kalla
förhållanden. Vårt nuvarande klimat ger vattnet ett helt annat isotopmönster.
Denna variation i vattnets kemi är alltså kopplad till temperaturen och vi kan
även i dag se att vattnets kemiska signatur varierar något mellan årstiderna.

I vår databas kan jag till exempel
se att vi hittills tagit 3 051 kemiska
vattenprover i borrhålen.
Ann-Marie Lindecrantz
dataoperatör

Vatten i Laxemar
Under 500 meter hittar vi salta vatten av olika ålder och ursprung. Man kan
säga att regeln i den Skandinaviska berggrunden är att salthalten i grundvattnet ökar mot djupet, även om vissa salta vatten kan återfinnas på grundare
djup. Särskilt ser vi detta i de kustnära områdena där det finns salt (bräckt)
vatten från Östersjön som trängt in i berget.
Detta vatten är av två typer, dels riktigt salta vatten på stort djup och dels
marint vatten, eller rättare sagt gamla havsvatten. Likt den situationen som

Så tar vi reda på vattnets ålder
För att bestämma vattnets ålder tar vi hjälp av naturligt radioaktiva isotoper. Det
är framför allt tre olika isotoper som kan användas. Gemensamt för dessa är att
de alla bildas i atmosfären genom den kosmiska strålningen från solen och sönderfaller enligt en bestämd halveringstid. Man kan säga att de ständigt nybildas,
men så fort de avsnörts från atmosfären går koncentrationen ner på grund av
sönderfallet. Från atmosfären transporteras de med vattnets kretslopp ner i
grundvattnet och ger oss möjlighet att bestämma vattnets ålder.
Unga vatten, upp till 50 år, åldersbestäms med hjälp av tritium. Det är en radioaktiv isotop av grundämnet väte. Atombombsprängningar i början av 1960-talet
gav ett stort tillskott av tritium i atmosfären, vilket gjort det till ett mycket användbart verktyg för åldersbestämning.
För äldre vatten, upp till 40 000 år, använder vi 14C för att bestämma åldern på.
Det är en radioaktiv isotop av kol och har en halveringstid på 5 730 år.
Mycket gammalt vatten åldersbestäms med hjälp av 36Cl. Det är en radioaktiv
isotop av klor och har en halveringstid på cirka 300 000 år.
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Cecilia Berg arbetar med kemiprovtagningar vid en av borrplatserna i Laxemar.
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Vid vattenprovtagningarna i borrhålen används SKB:s kemivagn. Aktivitetsledare Isabel
Hedqvist och Ulrica Jonsson ser till att alla provtagningarna genomförs.

beskrivits ovan med Laxemar täckt av smältvatten från istiden, så har även
området varit täckt av marint vatten. Detta marina vatten har sitt ursprung
från Littorinahavet, en föregångare till nuvarande Östersjön som bildades
efter att inlandsisen och smältvattnet försvunnit. Landhöjningen i kombination
med ett inflöde av marint vatten i södra Skandinavien skapade ett innanhav
med relativt salt vatten – Littorinavatten – under perioden för mellan cirka
3 000 och 7 000 år sedan. Hur har nu det vattnet tagit sig ner i berggrunden
kan man fråga sig? Jo, det beror på att salt vatten är tyngre än sött, vilket
har gjort att detta marina vatten av egen kraft sjunkit in i berggrunden
genom de stora spricksystemen.

Salt på djupet
Slutligen på stort djup i Laxemar hittar vi riktigt salt vatten, saltare än havsvatten. Det är en så kallad brine (vatten med en salthalt högre än sju procent),
vilket man tror har sitt ursprung av att det lakat salter ur berget och därmed
uppnått sin höga salthalt. Åldern på detta vatten är mer än en miljon år,
troligtvis mycket äldre. Liknande salta vatten har konstaterats i både den
finländska och kanadensiska berggrunden där liknande undersökningar
genomförts. Det är alltså ingenting unikt just för Laxemar. Kemin i denna
brine skiljer sig dock väsentligt från Littorinavattnet vilket gör att man med
lätthet kan skilja dem åt i samband med undersökningen av platsen.
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I isolerade vattenförande sprickor förekommer ibland dessutom icke salt
vatten som har sitt ursprung i regnvatten som infiltrerat uppe på markytan
före den senaste glaciationscykeln. Detta vatten är också mycket gammalt,
mer än 100 000 år, men förekommer i små mängder.
Sammantaget kan vi alltså konstatera att under markytan i Laxemar har vi
många olika typer av vatten av olika åldrar och ursprung. Eftersom grundvattnet ständigt förändras kommer det vatten vi har i dag i berget med stor
sannolikhet se annorlunda ut i framtiden. Det viktigaste är dock att grundvattnets kemiska sammansättning är gynnsam för slutförvaret under den tid
som avfallet måste inneslutas. Kemin påverkar både kapselns och bentonitlerans funktion och även en eventuell radionuklidtransport i bergets spricksystem. Trots de variationer som vi kan förutse i framtiden förblir vattenkemin ändå gynnsam för förvaret.

Kemi visar klimatet bakåt i tiden
Det finns ett flertal kemiska parametrar som kan användas för att få en indikation på hur klimatet har sett ut bakåt i tiden. Vi använder vanligtvis två stabila
isotoper av väte och syre, 2H och 18O, och deras förhållande till de lättare isotoperna 1H och 16O som finns i naturen.
Båda är mycket temperaturkänsliga och gör att vi kan skilja mellan vatten som
bildats under exempelvis en glaciation eller under ett varmt fuktigt klimat.
Det är 18O som är den starka indikatorn på temperatur, medan 2H även ger
information om atmosfärens fuktighet.
I Laxemar avslöjar variationen i isotopen 18O att vi har glacialt vatten från
kallt klimat, men även ett gammalt regnvatten som bildats under varmare
förhållanden.
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Bister vinterkyla
Trots att många upplever att vintrarna har
blivit mildare på senare år kan vi konstatera
att köldknäppar ändå inträffat varje år.
Kallast hade vi 22 januari 2004, då det var
–19,2 grader. Lägsta uppmätta temperatur
de följande åren har varit:
4 mars 2005
23 januari 2006
11 februari 2007

–17,4 grader
–17,9 grader
–17,0 grader

Expertens
eftersnack

Namn: Karl-Erik Almén, undersökningsledare och geolog
Arbetat med geologiska undersökningar inför ett slutförvar från 1977, bland annat
typområdesundersökningar och förundersökningar inför Äspölaboratoriet. Undersökningsledare vid platsundersökningen i Oskarshamn 2002 – 2008.

Du har varit undersökningsledare – vad har du gjort?
– Man kan säga att jag varit teamledare för undersökningsgruppen, som tillsammans
med ett jättestort antal konsulter, laboratorier, högskolor och entreprenörer gjort
själva jobbet. Jag har svarat för att alla undersökningar gemensamt lett mot ett och
samma mål, att vi följt uppsatt program, men också att vi anpassat undersökningarna efter platsen. Jag har också haft en särskild roll som samordnare med undersökningarna i Forsmark.

Vad gjorde du innan platsundersökningen?
– För mig har det här jobbet egentligen varit kulmen på ett mer än 15-årigt arbete.
Parallellt med de förstudier som SKB genomförde på 1990-talet svarade jag för
planeringen av hur platsundersökningarna skulle genomföras. Då skrevs de program
som i huvudsak styrt undersökningarna och vi vidareutvecklade instrument och
metoder som sedan användes.

Vilka förväntningar hade du när du började?
– Jag hade höga förväntningar om att vi skulle genomföra platsundersökningarna i
Oskarshamn och Forsmark, så att rätt saker blev undersökta och att resultaten
skulle ha nödvändig kvalitet. Samtidigt kände jag en stor ödmjukhet inför uppgiften
och det var en tuff utmaning att svara för genomförandet.

Är ni klara med undersökningarna nu?
– Ja, egentligen är vi klara eftersom vi har genomfört det som planerats. Vi håller trots
detta fortfarande på ute i fält, dels med några arbeten för att komplettera databasen
om Laxemar, dels ett par pumptester och spårförsök som görs för att bekräfta bilden
av grundvattenförhållandena i Laxemar. De kommer troligen att pågå över sommaren
och därefter fortsätter vi med långtidsmätningar, främst av vatten och vattenkemi.

Är du nöjd med vad ni har gjort?
– Jag kan inte vara annat än jättenöjd. Mina egna förväntningar har infriats med råge.
Visst har det varit en ansträngande tid, vi har alla haft jättemycket att göra och
mycket har varit riktigt svårt, men egentligen trivs jag bäst i dessa lägen. Under en
period i mitten av platsundersökningen, när det var som hetast om öronen och viktiga
beslut måste tas på löpande band, etablerade vi ett jättebra samarbete med våra
modell- och projekteringsgrupper. Detta är något jag minns som särskilt stimulerande.

Vad ska du göra nu?
– Jag ser fram emot att undersökningarna kommer att bli helt färdiga efter sommaren
och därmed mitt 15-åriga arbete med plastundersökningarna. Närmast kommer jag
att ägna viss tid åt att planera hur undersökningarna ska genomföras vid bygget av
slutförvaret och i samband med deponeringen av kapslarna.
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Platsmodellen – en beskrivning av platsen
All information från platsundersökningen sammanställs till en platsmodell
som beskriver hur platsen ser ut och vilka processer som påverkar platsen i
dag. Platsbeskrivningen utgör den väsentliga grunden för vårt arbete med
projektering av ett slutförvar och gör det möjligt för oss att förutsäga vilka
effekter som kan uppstå vid ett bygge och drift av slutförvaret. Vidare ligger
våra beskrivningar till grund för analysen av den långsiktiga säkerheten – vad
händer i en avlägsen framtid (10 000 år eller mer) om förvaret skulle sluta att
fungera som man tänkt?
Platsmodelleringen kan liknas vid ett gigantiskt tredimensionellt pussel där
man redan från början vet att man inte kommer att ha tillgång till alla bitarna.
Bitarna har olika storlek, och vissa bitars form förändras dessutom med tiden.
Utmaningen ligger i att veta vilka och hur många bitar som behövs för att förstå pusslets motiv och struktur tillräckligt bra för att sedan kunna gå vidare
med nästa steg – projektering av förvaret och säkerhetsanalys. Beskrivningen
behandlar såväl markytan (ytsystemet ovanför berggrunden) som berggrunden
(situationen i bergsystemet) och samspelet mellan de båda. Beskrivningarna i
de två systemen bygger på ett antal olika vetenskapliga discipliner.

Databaserna säkrade
Så snart vi utvärderat och kvalitetskontrollerat mätdata från undersökningarna
läggs de in i SKB:s databaser. Baserat på dessa data har flera platsmodeller
tagits fram under arbetets gång. När vi i augusti 2007 avslutade undersökningarna för den slutgiltiga modellversionen fanns information från olika
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typer av mätningar i cirka 20 djupa och 25 kortare kärnborrhål. Borrhålen är
riktade dels mot de zoner som avgränsar och delar av området, dels mot
partier med normalt berg. Dessutom finns också kortare hammarborrhål
som borrats med olika specifika syften.
Informationen i den slutgiltiga platsmodellen innefattar inte bara borrhålsdata utan också topografi (digital höjdmodell), berggrundskarta, jordartskarta,
geofysiska mätningar (översiktliga flygmätningar och detaljerade geofysiska
mätningar på markytan), lineamentskartor, detaljerade sprickkarteringar av
blottade berghällar samt resultat från olika typer av hydrologiska och kemiska
undersökningar. Vår modellering är inte klar men här beskriver vi hur långt
arbetet kommit vid utgången av 2007.
Platsmodelleringen
kan liknas vid ett gigantisk
tredimensionellt pussel.
Anders Winberg
ansvarig platsmodellering

Beskrivning av ytan
Ytsystemet är allt som finns ovanför berggrunden och vi beskriver det med en
mängd olika modeller. Allt ifrån vegetationskartor till modeller som beskriver
vattnets kretslopp. Man kan grovt dela upp beskrivningarna i två typer av
modeller; egenskapsmodeller och processmodeller. Egenskapsmodellerna kan

Robert Åkerlind förbereder spårämnestester i Laxemar.
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jämföras med kartor över området som beskriver de olika egenskaper man är
intresserad av, till exempel jordartstyp, vegetationstyp eller topografi. Den här
informationen använder vi oss av i egenskapsmodellerna, liksom mätningar av
vattenflöden och kemi som görs på särskilda platser. På så sätt bygger vi upp
en beskrivning av hur skogar, sjöar och hav ser ut och fungerar. Framför allt är
vi intresserade av att förstå var i landskapet vi har ansamlingar av ämnen, till
exempel kol och fosfor, och hur ämnen transporteras dit.
I dag har vi tagit fram vissa av dessa modeller och andra är på gång. Vi har
en bra förståelse för hur marken ser ut och dess egenskaper. Vegetationen är
beskriven och vi vet vilka djur som finns i området och var de lever. Sjöarna
och havsområdena har beskrivits och vi håller på att sammanställa information
över skogarna, våtmarkerna och jordbrukslandskapet. Vattnets kretslopp från
regn, ytvatten, bäckar och dess färd ner till sjöar och ut i havet är beskriven.
Modeller som visar hur mycket vatten som rinner i marken och i landskapet
håller på att tas fram. Därmed växer en god bild över ytsystemet fram. I slutet
på 2008 kommer vi att ha alla beskrivningar och modeller klara för att presentera vår platsbeskrivning över markytan.

Beskrivning av berget
I beskrivningen av bergsystemet återkommer vissa av de discipliner som vi
studerar i ytsystemet. De geologiska modellerna beskriver, och systematiserar
berggrundens olika bergarter, deformationszoner och variationer i sprickighet.
Dessa modeller utgör den geometriska basen som övriga modeller utnyttjar i
sin beskrivning. Den hydrogeologiska modellen beskriver bergets flödesegenskaper och var vatten strömmar. Den hydrogeokemiska modellen, som

Avdunstning: 421 mm

Nederbörd: 591 mm

Sjöar och
vattendrag

Beräknad genomsnittlig årlig vattenbalans (mm/år) för åren 2004 – 2006 i Laxemarområdet
(modellområdets landdel). Skillnaden mellan nederbörd och avdunstning är i genomsnitt
170 mm under ett år. Överskottet av vatten transporteras i huvudsak bort genom avrinning
från ytan. En mindre del magasineras inom området eller blir ett utflöde från modellens
begränsningsytor.
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Ganska snart insåg jag att berg
inte bara är en grå klump.
Lars-Eric Samuelsson
aktivitetsledare borrningar

Hur samspelar berggrunden med det som finns på markytan? Det ska vi ta reda på under
arbetet med platsmodelleringen.
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kopplar både till de geologiska och hydrogeologiska modellerna, beskriver
hur olika vattentyper är fördelade, deras sammansättning, och hur de beror
på bergets och sprickornas sammansättning och vattenflödet genom berget.
Transportmodellen beskriver bergets transportegenskaper och hur lösta
ämnen transporteras i berget och bygger alltså på samtliga tidigare nämnda
modeller. Vidare utvecklar vi också termiska och bergmekaniska modeller,
som beskriver bergets värmeledningsförmåga, dess mekaniska egenskaper och
bergspänningar. De sistnämnda egenskaperna är väsentliga för var och hur ett
förvar kan byggas. Samtliga ovanstående modeller är väsentliga för analysen
av förvarets långsiktiga säkerhet. Vid utgången av 2007 är vi mitt inne i den
mest intensiva fasen av vår slutliga modellering, men vi börjar se hur vårt
bergsystem ser ut och fungerar, och hur det samspelar med ytsystemet.

Geologiska modeller
Platsbeskrivningens geologiska modell består av tre delar: en bergdomänmodell, en för deformationszoner och en tredje som beskriver nätverket av
enskilda sprickor i berget mellan deformationszonerna.
I bergdomänmodellen har vi delat upp Ävrögraniten i en kvartsrik och en
kvartsfattig variant. Inslag av diorit/gabbro i den kvartsfattiga varianten utgör
en avgränsning mellan den kvartsrika Ävrögraniten i norr och den kvartsfattiga kvartsmonzodioriten i söder. Uppdelningen stämmer väl med variationer i värmeledningsförmåga och bergets hållfasthet – ju lägre kvartshalt
desto lägre ledningsförmåga och sämre hållfasthet.

Så här ser den tredimensionella modellen för deformationszoner i Laxemar ut i perspektivvy.
De rödmarkerade zonerna är vi säkra på, medan vi inte är lika säkra på att de grönmarkerade
finns.
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Med hjälp av information från nya borrhål och detaljerade markmagnetiska
mätningarna i söder har deformationszonsmodellen förbättrats under det
senaste året. Det har främst handlat om justering, eliminering eller tillägg av
mindre deformationszoner i Laxemar. Vi tror oss ha en bra beskrivning av läge
och geometri för de zoner som avgränsar området i väster, norr och öster.
Tack vare det sista kompletterande borrhålet i sydvästra hörnet av Laxemarområdet vet vi nu också att den södra avgränsande zonen har en medelbrant
stupning mot söder. Vi utnyttjar även resultat från hydrauliska interferenstester för att förbättra beskrivningen av vissa zoners geometrier. Vi ser också
att sprickigheten främst påverkas av avståndet till existerande större deformationszoner.

Utifrån platsmodellen ska vi
lägga in så många deponeringsområden som möjligt.
Olle Zellman
lokal projekteringssamordnare

Bergets egenskaper
Vi håller på att etablera en bra bas för modellering och beskrivning av de
termiska egenskapernas variation inom området. Generellt är den termiska
ledningsförmågan lägre hos den kvartsfattiga varianten av Ävrögraniten med
något högre ledningsförmåga hos kvartsmonzodioriten i söder.
På motsvarande sätt har vi god kunskap om de mekaniska egenskaperna i
berget. Beroende på bergarternas skilda mineralinnehåll och textur ser man
skillnader i deras hållfasthet. Den svagaste bergartsvarianten är den kvartsfattiga Ävrögraniten. Även när det gäller vattenföring ser vi skillnader mellan
olika områden i Laxemar. Det fokuserade området i söder har lägre vattenföring och färre vattenförande sprickor än i norr.
I detta sammanhang skall också nämnas att berggrunden är utsatt för kompression längs en nordvästlig riktning. De sprickor som sammanfaller med
denna riktning har därför en förhöjd vattenföring.

Grundvattnets kemi
Genom modellen för grundvattnets kemi har vi fått en bra grundläggande
förståelse för hur vattnets kemi varierar i berggrunden. Vi fortsätter att
undersöka skillnader i vattenföring mellan olika bergdomäner. Likaså tittar
vi vidare på hur skillnader i grundvattenkemin är kopplade till variationer i
vattenföring, närhet till större deformationszoner och resteffekter av innanhav
som täckte området i varierande omfattning för flera tusen år sedan. Våra
studier visar också att berget har god förmåga att fånga upp och binda det
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Här pågår installation av renspumpning i ett av borrhålen i Oxhagen. Därefter ska instrument
för långtidsmätningar installeras i hålet.

syre som kommer ner med grundvattnet. Ett exempel är järnoxiden götit
som djupare ner i berget övergår till järnsulfiden pyrit, vilket indikerar att
syrefria förhållanden alltid rått under hundra meter. För att få ännu bättre
förståelse för hur grundvattnets sammansättning förändras med tiden kommer
vi fortsättningsvis att utnyttja data från de pågående långtidsmätningarna i
borrhålen.

Slutlig rapport 2008
Till skillnad från Forsmark, där undersökningarna redan från början (2002)
varit fokuserade på en relativt begränsad yta/volym i berget, har motsvarande
projekt i Laxemar påbörjats tidigt 2004. Då fick SKB full tillgång till Laxemar
och från denna tidpunkt har undersökningar och platsmodellering gått på
högvarv. Vår främsta uppgift har varit att ta fram platsbeskrivningar för
Laxemar men därutöver har vi också fungerat som stöd för styrningen av
undersökningarna. Detta för att se till att behovet av information och data
för projektering och säkerhetsanalys säkras och för att successivt reducera
kvarvarande osäkerheter. Vid utgången av 2007 finns fortfarande vissa osäkerheter i beskrivningarna som vi fortsätter att bearbeta i vår avslutande modellering. Den slutliga rapporten om platsmodellering i Laxemar blir klar i slutet
av 2008.
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Hetaste dagarna
Den högsta uppmätta temperaturen under
platsundersökningen är 30,5 grader. Det
inträffade 12 juni 2007. Övriga år har vi mätt
maximitemperaturer följande dagar:
6 augusti 2004
12 juli 2005
17 juli 2006

27,9 grader
30,3 grader
29,5 grader

Platsundersökningen och miljön
Det har varit några intensiva år för oss som undersökt platsen, men också
för naturen. Innan vi startade arbetet såg vi till att skaffa oss god kunskap om
natur- och kulturvärden och andra skyddsvärda områden i trakten. Det var
viktigt för att kunna undvika känsliga naturområden vid större fältaktivteter
och vid placering av borrplatser.
Vi skapade en databas med information om bland annat fornlämningar,
stenrösen, brunnar, häckande fåglar, nyckelbiotoper och känsliga kustområden.
Alla fältaktiviteter som innebar ett ingrepp i naturen kontrollerades i förväg
mot denna databas. Informationen kom från myndigheter och organisationer som tidigare gjort kartläggningar i området. Vi har även fått värdefulla
uppgifter från dem som bor i området. Under platsundersökningens gång har
vi även uppdaterat databasen med ny information från våra egna undersökningar.

Utsläpp av vatten i naturen
Många undersökningar har inneburit att vi tagit upp grundvatten från
marken och berget. I samband med till exempel borrningar kan det röra sig
om flera kubikmeter vatten om dagen. Oftast har vi släppt ut vattnet i skog
och mark, gärna i grovblockig terräng där det snabbt infiltrerar i jordlagret.
Vattnet från borrningarna innehåller borrkax, varför vi först låtit det passera
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flera containrar där borrkaxet sjunkit till botten. Salthalten i vattnet har vi
också kontrollerat. Om den överstigit 0,2 procent har vattnet istället släppts
ut i havet, där salthalten är runt en halv procent.
Vi har bevakat hur vattendragen påverkats av borrningarna och utsläppen av
vatten. Vi har inte kunnat konstatera några negativa effekter.

Djurlivet före och efter
Under platsundersökningen har den mänskliga närvaron i skog och mark ökat. Under
djurens känsliga yngelperiod i maj och juni har
vi därför i möjligaste mån undvikit större fältarbeten med många människor inblandade.
Vi har kontrollerat om våra aktiviteter,
exempelvis borrningarna, har påverkat häckningen för olika fågelarter särskilt rödlistade
arter, se faktaruta på sidan 44. Häckningen
varierar naturligtvis från år till år, men arterna
visar inga tecken på att minska i häckningsframgång. De enda arterna som eventuellt
påverkats är nattskärran och mindre hackspett,
vilka tycks undvika absolut närhet till våra
borrplatser. De har dock inte minskat i antal
inom området, snarare ökat (2007). Nattskärran har under 2007 återvänt till områden
som den tidigare undvikit. Rovfåglarnas häckning har inte påverkats alls, vilket förmodligen
beror på att vi har undvikit undersökningar
nära kända häckningsplatser. Sammanfattningsvis har alla rödlistade fågelarter i området
uppvisat stabila eller ökande bestånd från 2002
till 2007.

Fler fågelrevir
Mellan 2004 och 2005
ökade antalet fågelrevir från
153 till 180 i ett område på
30 hektar vid en borrplats.
Jämförelsen gjordes före
respektive efter borrning på
platsen. Antalet arter ökade
från 32 till 37.

Martin Green inventerar fåglar
i Laxemarområdet.
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Regn eller sol på midsommaraftonen?
Visst önskar vi sol och vackert väder på midsommaraftonen. Och det är faktiskt bara en midsommarafton
under mätperioden som varit regnig och det var 2007.
Vid platsundersökningen mätte vi 9,5 mm regn under
eftermiddagen och kvällen. På andra håll föll det
betydligt mer. Året innan kom ynka 0,2 mm och det
var tidigt på midsommaraftonens morgon.

Laxemar i framtiden
Dagens Laxemar har vi god kännedom om, men vad kan vi säga
om framtiden? Ja, en hel del faktiskt, i alla fall när det handlar
om hur ett slutförvar kan te sig i Oskarshamn. Vi ser bra lösningar
för hur vi kan placera industrianläggningen i Laxemar och hur
vägdragningar och transporter kan lösas. När vi tittar på vad som
kan hända med förvaret på riktigt lång sikt kan vi inte säga exakt
vad som komma skall. Det vi vet är att förvaret måste kunna stå
emot både långvariga istider och kraftiga jordskalv.
Efter sex års intensiva undersökningar i trakten runt Laxemar och Simpevarp
finns nu det underlag som behövs för att slutföra projekteringsarbetet. Vi
har hittat en plats för byggnaderna på markytan – Oxhagen – och den infrastrukturen som behövs runt anläggningen börjar ta form. Vi har också kommit
en bra bit med projekteringen av själva slutförvaret, alltså den del av anläggningen som ska ligga under jord. Där handlar det om att anpassa förvarets
centralområde, schakt och deponeringsområden till de förhållanden som
råder i Laxemarberget.
Projekteringen syftar till att med ord och bild beskriva det framtida slutförvarssystemet utifrån de lokala förutsättningarna på platsen samt de interna
och externa krav som ställs. Kraven handlar främst om långsiktig säkerhet,
men för en anläggning som ska vara i drift i 60 år är också funktionskraven
viktiga. Så här långt ser vi mycket positivt på möjligheterna att etablera en
slutförvarsanläggning i Laxemarområdet.
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Vad är det vi projekterar?
Slutförvarssystemet består av flera delar som ska kopplas ihop: Inkapslingsanläggningen på Simpevarpshalvön, en kapselfabrik, själva slutförvaret och
nödvändig infrastruktur. Det senare omfattar till största delen vägar och
anläggningar för de nödvändiga transporterna. Förutom att ta själva bränslet
från inkapslingsanläggningen till slutförvaret kommer det också krävas omfattande transporter av bergmassor från förvaret samt återfyllnadsmaterial
till förvaret.

Layouten är egentligen en liten del
i hela projektet, men det är nog den
som påverkar oss mest.
Olle Zellman
lokal projekteringssamordnare

På plats i Laxemar
Under platsundersökningen har vi arbetat stegvis för att komma fram till
den bäst lämpade förvarsplatsen inom vårt ursprungliga kandidatområde.
Under arbetets gång har vi hunnit med flera olika förslag på placering av
såväl byggnaderna på markytan som förvarets utbredning under jord. Men
tack vare bergets goda egenskaper i söder och väster har vi nu landat i den
delen av Laxemar. Ungefär mitt i området ligger Oxhagen, den plats där
vi planerar in förvarets industriområde. På denna plats har vi två djupa
kärnborrhål vilket gör att vi har en bra uppfattning om bergets egenskaper
(på sidan 141 visas bergart och vatteninflöde i ett av de två hålen). Det är
viktigt inte minst med tanke på de schakt som ska finnas här. Dessa ska ju stå
öppna i många år och höga bergspänningar eller för mycket vatten i berget
är olämpligt. I kapitlet Vattnets rörelse i Laxemarberget berättar vi mer om
bergets vattenföring.
När vi kommit så långt att vi såg platsens fördelar både ovan och under
markytan inledde vi en dialog med markägare och närboende. Värdefulla synpunkter kom fram och utifrån dem kunde vi justera utformningen och placeringen av byggnaderna. De första layouterna för tunnelsystemet under jord visar
att ett förvar ryms inom det tänkta området. Vi har plats för 6 000 kapslar vilket
motsvara cirka 60 års drift av de svenska kärnkraftsreaktorerna.
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I maj eller juni kan man se blåsuga i blom i Oxhagen.
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Man ska kunna höra en humla
surra och känna doften av en blomma
— då är det en bra arbetsplats!
Fritz Lange
arkitekt för slutförvarets byggnader

Industrin på markytan
Slutförvaret för använt kärnbränsle ska användas för att skydda ekosystemet
på markytan från radioaktivitet under mycket långa tidsrymder. Just dessa
långa tider ställer speciella krav på berget. Ett av de mer framträdande kraven
är låg vattengenomsläpplighet. Detta är viktigt vid den långsiktiga förvaringen men även vid byggnationen och deponeringen.
Utifrån resultaten från undersökningarna av hydrogeologin i Laxemar har
vi anpassat anläggningen till terrängen så att vi minimerar inflödet av grundvatten under bygge och drift. Det här gäller framför allt i schakten och
centralområdet, alltså de delar som kommer att vara öppna under längst tid.
Ovan jord kommer anläggningen att omfatta ett cirka tio hektar stort industriområde (se figuren nedan). Utanför detta finns område för bergupplag och
ventilationsanläggningar. Industriområdet disponeras efter de olika funktioner
som behövs vid bygge och drift. Här finns byggnader direkt knutna till driften
som till exempel produktionsbyggnad och schaktbyggnader men även byggnader av servicekaraktär som verkstäder, administration, geologibyggnad och
utrymmen för personal och besökare.

Mot Simpevarpsön
Bergupplag

Informationsbyggnad
med reception, utställning
och restaurang för
personal och besökare

Byggnader för verkstäder,
förråd, administration
och geologiska arbeten

Mottagning och hantering
av bentonitlera
Transportband
för bergmaterial

Personhiss
Ventilationsbyggnad

Större transporthiss för
bergmassor och bentonitlera

Terminalbyggnad
Nedfart för kapseltransport till slutförvar

Slutförvarets byggnader på markytan är här inritade i Oxhagen.
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Här görs seismiska undersökningar i Oxhagen för att ta reda på hur djupt det är till berggrunden.
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Tunnlar nere i berget
Industriområdet på markytan kopplas ihop med slutförvaret dels genom
olika schakt: ventilation, persontransporter och hantering av berg och lera,
dels genom den ramp där det använda bränslet tas ner i berget.
Förutom rampen och de olika schakten kommer det under markytan att
finnas ett centralområde och flera deponeringsområden. Totalt upptar förvaret en yta av cirka fyra kvadratkilometer i berget. Centralområdet kan liknas
vid förvarets hjärta och fungerar som den sammanhållande länken under jord.
Den har även förbindelse med industriområdet på markytan via rampen och
de olika schakten. Från centralområdet leder transportunnlar vidare till de
olika deponeringsområdena.

Vägar och transporter
I förvaret behövs stora mängder lera, såväl bentonitlera som andra typer av
lermassor för återfyllnad av deponeringstunnlar. Vi ser att det vore lämpligt
att ta emot dessa lermassor i Oskarshamns hamn. Redan i förstudieskedet

Byggnaderna på markytan är här ihopkopplade med slutförvaret under jord.
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gjordes skisser på en utbyggnad av kajområdet för att där kunna ta emot och
lossa leran. Oskarshamns hamn kommer inom kort att ansöka om tillstånd
för denna utbyggnad.
När anläggningens läge nu har landat i Oxhagen har vi även påbörjat arbetet
med att knyta samman den med det allmänna vägnätet. En av grundtankarna
har varit att separera personbilstrafik från tung trafik närmast anläggningen,
detta för att minska riskerna för störningar och olyckor. Huvudförslaget innebär att vi i första hand använder mark som ligger i anslutning till den befintliga kraftledningsgatan, se figuren nedan. Den nya vägen skulle då kunna
ansluta till väg 743 vid infarten mot OKG. Här finns flera förslag på hur det
kan göras, till exempel med hjälp av en rondell eller förskjutna korsningar.
Kapseln med det använda bränslet är tänkt att transporteras på allmän väg.
Eventuellt kan det bli aktuellt med en egen fil från Inkapslingsanläggningen
till väg 743. Den sista biten från väg 743 till förvaret sker transporten längs
en enskild väg där övrig tung trafik går.
Antalet transporter på väg 743 mellan Simpevarp och Fårbo under byggskedet kommer att öka med 50–80 procent. Den högre siffran avser den
senare byggtiden då en berghiss tagits i drift. I driftskedet beräknas ökningen
för samma vägsträcka bli cirka 40 procent jämfört med dagens nivå. Cirka
80 procent av ökningen är persontransporter. På E22:an blir ökningen
mindre än fem procent under samtliga skeden av slutförvarsbygget.

Här visas flera förslag på hur tillfartsvägar till ett slutförvar i Oxhagen skulle kunna dras.
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Expertens
eftersnack
Namn: Olle Zellman, biträdande platschef
Arbetat på Äspölaboratoriet 1987– 2002, bland annat som chef för platsundersökningen och driftchef. 2002 – 2008 ansvarig för lokal projekteringsamordning
vid Platsundersökning Oskarshamn.
Vad innebär ditt arbete som lokal projekteringssamordnare?
– Min uppgift har varit att tillgodose lokala aspekter i projekteringsarbetet. Det gäller till
exempel att se till platsens lokala förutsättningar och tolka omgivningens åsikter. Jag
har fungerat som en länk mellan de tekniker och ingenjörer som arbetar med projekteringen av anläggningen och de som bor här på plats i Laxemar och även kommunen.

Hur har du gjort det?
– Jag har haft mycket kontakt med kommunen i planfrågor. Dessutom har jag haft nära
kontakt med de markägare som berörs av vår verksamhet. Det har varit mycket
stimulerande att se att den här dialogen har givit resultat och att vi mycket tack
vare den dialogen har kommit fram till en så bra plats för ovanjordsanläggningen.

Hur tycker du arbetet med projekteringen har gått?
– Det har varit ett långt sökande efter en bra plats. Först gjorde vi en snabbprojektering på Simpevarp och konstaterade att det går att bygga ett förvar där men att
utrymmet är begränsat. 2004 kom vi i gång med undersökningarna i Laxemar. Vi
startade i de norra och centrala delarna men det kändes aldrig riktigt bra där. När
vi flyttade borrmaskinerna längre söderut insåg vi att det här var något helt annat.
Här var berget bättre och framför allt torrare.

Hur kom ni fram till att byggnaderna skulle ligga i Oxhagen?
– Från de två borrhålen på platsen såg vi att där fanns ett torrt och fint berg som skulle
ge bra förutsättningar för de schakt som ska finnas på platsen. Nackdelen var att vi
kom närmare bebyggelsen. Jag satte ut stolpar i terrängen där vi tänkte oss byggnaderna och sen hade vi diskussioner med markägarna. Under de diskussionerna
kom vissa synpunkter fram och det ledde till att vi flyttade anläggningen något.

Hur går ni vidare nu?
– När platsen är klar gäller det att titta på hur vi kopplar ihop den med omgivningen.
Bland annat har vi haft tankar på att dela upp personbilstrafiken och de tunga
transporterna till anläggningen. Vi har givit förslag till hur vägarna kan dras och
även bollat förslagen med dem som bor i närheten.

Vad är kvar att göra med projekteringen under jord?
– Vi har ju en del mätdata från undersökningarna i berget kvar att analysera och när vi
är kara med det kan vi utifrån platsmodellen lägga in så mycket deponeringsområden
som möjligt. Sedan kan vi göra en första skiss av anläggningen. Det är verkligen
jättespännande, det känns nästan som födelsedag när det blir klart. Det blir sista
steget innan platsvalet.
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Slutförvarets påverkan på människor och miljö
I takt med att projekteringsarbetet framskridit har vi också tittat närmare på
hur slutförvaret kan komma att påverka omgivningen och vilka konsekvenser
det kan ha för människor och miljö. Målsättningen är att under såväl bygge
som drift begränsa konsekvenserna för omgivningen. Vi eftersträvar alltid att
använda bästa möjliga teknik och ta fram långsiktigt hållbara lösningar där
de miljömässiga, tekniska och sociala faktorerna beaktas.
Slutförvarets lokalisering på plats styrs först och främst av platsens geologiska förutsättningar, men även andra faktorer är viktiga att ta hänsyn till,
däribland miljön. Vid val av plats för slutförvaret kommer utredningarna
om påverkan och konsekvenser för miljön att användas som underlag. Alla
miljöaspekter ska vägas samman och resultera i en samlad miljöbedömning
för respektive plats.

Närmast anläggningen
Vi har under platsundersökningens gång tittat på olika alternativa placeringar
för anläggningen på markytan. Oxhagen är det läge i Laxemar där vi ser de
bästa förutsättningarna. Vi har anpassat anläggningen efter de lokala förutsättningarna så långt som möjligt men en etablering i Oxhagen innebär att
en helt ny industrianläggning kommer att byggas i ett relativt tyst och fridfullt landskap. Den kommer att orsaka störningar i olika former. Här spelar
de formella samråden och dialogen med berörda en viktig roll för att så
långt möjligt minska störningarna.

Transporter till och från slutförvaret är som flest under byggtiden av förvaret.
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Gröna jular
Vintervita jular är inget vi har varit bortskämda med de
senaste åren. Under våra mätningar på Äspö har vi
bara mätt enstaka tiondels mm nederbörd på julaftonen.
Och med tanke på att det varje år varit flera plusgrader
på dagen så har det mestadels fallit som regn.
Julen 2006 rådde nästan ’’vintervärme’’. Klockan två
på eftermiddagen var det hela 9,1 grader varmt och
medeltemperaturen under julaftonen var 6,1 grader.
För övrigt ser julaftonstemperaturerna ut så här:
År
2004
2005
2006
2007

Maximitemperatur
4,8 grader
4,4 grader
9,1 grader
3,5 grader

Minimitemperatur
– 6,3 grader
– 0,8 grader
1,7 grader
0,1 grader

Under den sju år långa byggtiden kommer omfattande byggverksamhet att
pågå, exempelvis borrning, sprängning, krossning av bergmaterial och transporter. Byggtrafiken till och från slutförvaret innebär till exempel att en
handfull boende längs väg 743 och i närheten av Oxhagen kan utsättas för
buller över gällande riktvärde.
Då anläggningen är i drift blir transporterna betydligt mindre. Det är då
främst fasta källor som orsakar buller, framför allt berghantering vid lastning
av fordon men även den inbyggda berghissen och olika typer av ventilationsfläktar. Beräkningar visar att ljudnivåerna från verksamheten i driftskedet inte
kommer att överskrida riktvärdet för buller. Men vi kommer med all sannolikhet att vidta bullerbegränsande åtgärder för att till exempel begränsa störningar nattetid.
Det gäller att bredda blicken och även
få in ny miljöteknik i projektet.
Kristina Dahlström, miljöingenjör

I omgivningarna
En etablering av ett slutförvar i Laxemar kommer också att ge vissa förändringar i landskapet och naturen. Anläggningarna, bergupplaget och vägarna
påverkar den visuella bilden av landskapet. En medveten gestaltning av
anläggningen samt anpassning till topografin är därför viktig.
För jord- och skogsbruk i trakten har det befintliga vägnätet en mycket
viktigt funktion. Att markerna även fortsättningsvis är tillgängliga är en
förutsättning för att möjliggöra att de fortsätter brukas.
Fordon och maskiner släpper ut luftföroreningar. Beräkning av halterna
(koldioxid, koloxid, kolväten, partiklar med mera) görs för att se om vi behöver
begränsa utsläppen och i så fall hur. Med hänsyn till de ökade luftföroreningarna görs även en miljömedicinsk bedömning. Vi jämför utsläppen med
miljökvalitetsnormer för luft och om det finns risk att de överskrids kommer
åtgärder att vidtas.
Verksamheten under jord kommer att påverka grund- och ytvattnet kring
anläggningen. I ett område runt slutförvaret kommer därför en avsänkning
av grundvattnet ske.
Dessutom har vi identifierat ett antal andra verksamheter som kan påverka
omgivningarna:
◗ vibrationer från sprängningar, borrningar och tunga transporter,
◗ damm från upplag, transporter och omlastning,
◗ ljussken från belysning,
◗ avfall samt resurs- och energiförbrukning,
◗ förorenade vatten om inte tillräcklig rening sker.
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Friluftsliv
En etablering av ett slutförvar ger inte upphov till några stora konsekvenser
för rekreation och friluftslivet. Kusten och skärgården kommer fortsättningsvis
att kunna nyttjas i samma utsträckning som det görs i dag. Däremot kommer slutförvarets verksamheter, transporter och den mark som tas i anspråk
medföra en del störningar i form av minskad tillgänglighet, ökat buller och
ökad rörelse i direkt anslutning till verksamheten och längs vägarna. Detta
kan bidra till att värdet av naturupplevelsen minskar.
Ostkustleden, är en relativt välanvänd vandringsled som går genom området.
Den kommer att korsas av nya anslutningsvägar och för att garantera framkomligheten kan en ny sträckning av leden bli aktuell. Möjligheten finns
också att anordna en planskild passage i anslutning till en eventuell bro över
Laxemarån.

Skärgården är ett uppskattat besöksmål för rekreation och friluftsliv.

PLATSUNDERSÖKNING OSKARSHAMN – ÅRSRAPPORT 2002–2007

121

Expertens
eftersnack
Namn: Kristina Dahlström, miljöingenjör
2004 – 2007 samordnare av lokala miljöfrågor för projektering av slutförvaret
i Oskarshamn.
Vad har du som miljöingenjör gjort under platsundersökningen?
– Egentligen har det handlat om att samordna platsspecifika miljöfrågor inom projekteringsarbetet för slutförvaret, exempelvis var vi lägger anläggningen, hur vi drar
vägar, vattenrening och transporter. Min uppgift har även varit att utreda och granska
miljöutredningar som beskriver påverkan och konsekvenser för miljön, exempelvis
grundvattenavsänkning och hur verksamheten kan komma att påverka natur- och
kulturmiljön samt rekreationsmöjligheterna och friluftslivet här i trakten.

Vilka förväntningar hade du på arbetet när du började?
– Nja, det här med miljöingenjör var en ny tjänst på SKB så jag tyckte nog att uppgifterna var lite diffusa i början. Men det gjorde samtidigt att jag fick skapa min
egen roll och det var ju väldigt spännande. Det gällde att hitta nya samarbetsformer
eftersom jag har fungerat som länken mellan oss här på platsen och våra kollegor
i Stockholm som arbetar med miljökonsekvenser och projektering.

Vad har varit roligast?
– Det är nog kommunikationsbiten – alla kontakter med till exempel kommunen och
markägare. Samtidigt gillar jag att jobba med utredningar, det är kul att grotta ner
sig i ett ämne och man lär sig oerhört mycket av det. Jag har på ett eller annat sätt
varit delaktig i att ta fram de miljöutredningar som ligger till grund för den miljökonsekvensbedömning som görs för slutförvaret.

Några svårigheter?
– En utmaning har varit att, i det här projektet, där den långsiktiga säkerheten alltid
kommer i första hand, också få in miljötänket. Något som jag tycker är viktigt är att
bredda blicken och få in ny teknik för att lösa olika miljöfrågor i slutförvaret. Det är
så lätt att stirra sig blind på traditionella lösningar.

Hur har det gått hittills?
– Bra, vi strävar gemensamt efter att hålla en hög miljöambition. Sen har vi också
försökt fånga upp traktens förväntningar att våra tekniska lösningar också ska vara
bra för miljön och ge ett mervärde för bygden. Det ställer krav som har varit positiva
för projektet och jag tror att vi tack vare de höga kraven utifrån faktiskt gör ett bättre
jobb. Och visst vore det roligt att i framtiden kunna visa att vi förutom att ha byggt
en anläggning med största säkerhetstänk också har gjort något riktigt bra för miljön.
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Natur- och kulturmiljö
Sannolikheten att träffa på fornlämningar är förhållandevis stor oavsett var
slutförvaret placeras i Laxemarområdet. Här finns dock inga nationella eller
regionala intresseområden för kulturmiljö.
I Oxhagens närhet, främst söder om driftområdet, finns flera områden
med höga natur- och kulturvärden som är känsliga för ingrepp. Med en bra
anpassning av slutförvarets anläggningar och ny infrastruktur kan dessa skyddas
och bevaras. Exempelvis är en enkel åtgärd att dra nya anslutningsvägar längs
den befintliga kraftledningsgatan. Förutom de ledningsgator som skär igenom
landskapet är naturen också påverkad av såväl nuvarande som äldre tiders
jord- och skogsbruk. Våtmarker som tidigare dikats ut kantar vattendragen
och på tidigare jordbruksmarker bedrivs numera skogsbruk.
De naturvärden som finns inom Laxemarområdet hänger nära samman
med det äldre odlingslandskapet. Här finns till exempel naturbetesmarker,
hamlade träd och värdefulla skogsmiljöer så som ädellövskog, ek- och blandskog. Om de värdefulla natur- och kulturmiljöerna ska bibehållas krävs det
att landskapet fortsätter att brukas.

Betesmarker är en del av kulturlandskapet i Laxemarområdet.
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Vi kommer med all säkerhet att uppleva både varmare och kallare klimat i framtiden.

Förvarets utveckling och säkerhet på lång sikt
Det går aldrig att förutsäga exakt hur förhållandena här på jorden kommer
att förändras i framtiden. Och ju längre fram vi siktar desto svårare blir förutsägelserna att göra. Vi har till och med svårt att ens beskriva den mest
sannolika långsiktiga utvecklingen. Vad vi däremot kan säga är att varierande
klimattillstånd kommer att råda under olika perioder. Ett slutförvar måste
därför klara såväl varmare som kallare klimat, till och med längre perioder
av permafrost och nedisning.

Säkerheten analyseras i två steg
En viktig del av arbetet efter platsundersökningen är att utifrån vår samlade
kunskap om berget avgöra hur slutförvaret kommer att påverkas av de olika
förhållanden som kan komma att råda. Utifrån det ska vi sedan bedöma vilka
effekter det har för förvarets långsiktiga säkerhet. Rapporten där detta beskrivs
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kommer att ingå som en av de viktigaste delarna när vi ansöker om att få
bygga och driva slutförvaret.
Som en förberedelse till den slutliga säkerhetsrapporten har vi under platsundersökningen gjort en tidig och förberedande analys av den långsiktiga
säkerheten för ett slutförvar både i Laxemar och Forsmark. Analysen har
gjorts utifrån den inledande platsundersökningen, alltså bara en liten del av
det insamlade dataunderlaget.
I det här avsnittet berättar vi endast om analysen som gjorts för Laxemar.

Analys med tre syften
Den tidiga analysen har tre syften. För det första ska vi preliminärt bedöma
säkerheten för ett KBS-3-förvar i Laxemar. För det andra ska den ge återkoppling till slutförvarsprojektets olika delar: till kapselutvecklingen, till arbetet med
anläggningsutformningen, till de fortsatta platsundersökningarna, till SKB:s
program för forskning kring säkerhetsfrågor och till kommande säkerhetsanalyser. Ett tredje syfte är att ge myndigheterna SKI, Statens kärnkraftinspektion,
och SSI, Statens strålskyddsinstitut, tillfälle att granska SKB:s metod för att
göra säkerhetsanalysen samt SKB:s tolkning av myndigheternas föreskrifter.
Myndigheterna har granskat rapporten där vi beskriver den tidiga säkerhetsanalysen. I december 2007 hölls också ett seminarium där myndigheterna
presenterade sina synpunkter på upplägg och innehåll i rapporten. SKB uppfattade myndigheternas synpunkter som positiva och konstruktiva. Därav
drar vi slutsatsen att vi i den fullständiga säkerhetsanalysen i stort sett kan
följa det upplägg som vi använt oss av hittills, även om vi måste komplettera
mer fördjupande analyser för många frågeställningar.

Förändringar i framtiden
Då vi analyserar den långsiktiga säkerheten räknar vi med effekter av många
olika förändringar i framtiden. Vi tar hänsyn till hur klimatförändringar
kommer att påverka förvarets förmåga att isolera det använda kärnbränslet;
vi har tittat såväl på kallare och varmare klimat som våtare och torrare. Vi
tar hänsyn till allt detta då vi beräknar risker för kapselskador och eventuella
utsläpp av radionuklider. På motsvarande sätt bedömer vi hur den geologiska
utvecklingen kan påverka förvaret. Vi har då sett att en kraftig jordbävning
ger upphov till en av de större riskerna med kapselskador och nuklidutsläpp.
Den största risken är dock om bentoniten kring kapseln eroderar bort och
kapseln utsätts för korrosionsangrepp i stor omfattning. Detta kan ske om
glacialt smältvatten i samband med en isavsmältning snabbt tar sig ner till
förvaret. Vi försöker också bedöma vilka risker människor utsätts för om de
avsiktligt eller oavsiktligt borrar genom ett förvarsområde.
Alla dessa risker vägs samman och presenteras utifrån de riktlinjer som
myndigheterna satt upp och med de gränsvärden som SSI har fastlagt för
kärntekniska anläggningar.
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Vi pratar

väder

Varierat nyårsväder
Väderstatistiken från nyårsafton visar att ett ganska varierat väder. Kallast var det 2005 med –9,5 grader på
natten till nyårsaftonen. Varmast var det 2006 då vi hade
7,1 grader vid midnatt. Nederbörd har det fallit de två
senare mätåren, 2006 och 2007, då vi fick 7,8 respektive
8,2 mm regn.

Slutförvaret och tiden
Bedömningarna av förvarets långsiktiga säkerhet har sin utgångspunkt i farligheten hos det använda kärnbränslet. Trots att farligheten avtar med tiden
kommer bränslet att vara farligt på mycket lång sikt. Frågan är därmed hur
långa tidsrymder som säkerhetsanalysen ska omfatta.
Vi använder ofta en tidsskala där vi jämför det använda bränslet med den
naturliga uranmalm som användes för att producera bränslet. I det fallet
hamnar vi på storleksordningen 100 000 år. Så lång tid tar det nämligen
innan farligheten i bränslet blir jämförbar med farligheten hos den mängd
uran som bröts för att framställa bränslet.
Myndigheterna SKI och SSI har såväl i sina föreskrifter som i de allmänna
råden angivit krav och rekommendationer för vilka tidsskalor som ska behandlas i analysen. Utifrån det kan vi sluta oss till att den bortre tidsgränsen för
säkerhetsanalysen ska vara en miljon år.
Ett annat viktigt myndighetskrav är SSI:s riskkriterium. I förenklade ordalag innebär det att människor i förvarets närhet inte får utsättas för stråldoser som överskrider cirka en procent av den naturliga bakgrundsstrålningen.
Kravet gäller omkring 100 000 år efter förslutning.
När vi ska beskriva förvarets utveckling kommer flera tidsskalor in. Tidsskalan för långsiktiga geologiska processer är miljontals år. Klimatförändringar
uppträder i tidsskalor från några tiotal år till över en miljon år.
Betydligt kortare perspektiv kommer in då vi tittar på bränslets resteffekt.
Redan efter tio år kommer den maximala temperaturen närmast kapslarna att
uppnås. I det närliggande berget kommer temperaturen dock att vara förhöjd
under några tusentals år. Tiden för att vattenmätta buffert, återfyllning och
förvarsberg sträcker sig typiskt mellan tiotals och hundratals år för svenska

• Maximal temperatur i berget nära kapslarna
• Buffert, återfyllning och förvarsberg vattenmättas
• Kemiska förhållanden i berget har återgått till naturligt tillstånd
• Förhöjd temperatur i förvarsberget
0

100

1 000 år

• Markant förflyttning
av kontinenterna i
förhållande till varandra

100

10 000

100 000

1 000 000 år

• Nu är bränslets farlighet jämförbar med mängden
uran som bröts för att framställa bränslet
• Istidscykel
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Att klimatet kommer att förändras i framtiden är vi mycket säkra på, men exakt hur vet vi inte i
dag. Kanske får Sverige lika torrt och varmt väder som det i dag är på Lanzarote.

förhållanden. De kemiska förhållandena i berget förväntas i stort ha återgått
till naturligt tillstånd i ett perspektiv på hundra till tusen år. Betydligt längre
tid tar dock de kemiska processer som påverkar kapseln. Det tar i allmänhet
många miljoner år innan kapseln förväntas gå sönder till följd av korrosion.

Vad betyder det här för Laxemarberget?
I den här tidiga säkerhetsanalysen bedömer vi att ett förvar i Laxemarområdet
preliminärt uppfyller myndigheternas krav i tidsperspektivet 100 000 år.
Några definitiva slutsatser kan vi ännu inte dra eftersom analysen endast
baseras på data från det första året av undersökningar i Laxemar. De data vi
använt är därför inte representativa för de södra och västra delarna av området dit vi fokuserat de avslutande undersökningarna. Framför allt är det
data från de hydrogeologiska mätningarna som kan vara missvisande eftersom
de delvis samlats in utanför slutförvarsområdet. De nya data som kommit
från de senare borrhålen visar att de hydrogeologiska förhållandena i södra
och västra Laxemar är mer gynnsamma än i övriga delar.

PLATSUNDERSÖKNING OSKARSHAMN – ÅRSRAPPORT 2002–2007

129

Ett exempel på framtiden
När vi i säkerhetsanalysen beskriver den framtida utvecklingen i Laxemar vill vi att
alla rimliga klimattillstånd ska finnas med. Vi har därför valt att ta förhållandena för
den senaste istidscykeln (cirka 120 000 år) som ett exempel på hur framtiden i
Laxemar kan te sig. Exemplet ska ses som en av flera rimliga utvecklingar, men
inte som ett försök att förutsäga en sannolik framtida utveckling eller ens en bästa
uppskattning.
Under den första tiden som omfattar byggnads- och driftfasen räknar vi inte med
att det sker några större förändringar i klimatet i Laxemar. Arbetet med byggandet
och driften av slutförvaret kan däremot orsaka störningar nere i berget.
Efter förslutning kommer förvaret mättas med vatten, något som kan ta något
hundratal år. Samtidigt värms berget upp av resteffekten från det använda bränslet.
I vårt exempel råder tempererat klimat under några tusen år efter förslutning. Berget
återgår så sakteliga till det naturliga, ostörda tillståndet som rådde före byggandet.

Därefter svänger klimatet och blir kallare. Den här första istidscykeln förväntas
sträcka sig fram till 120 000 år efter förslutning. Under den tiden inträffar sannolikt perioder med permafrost och nedisning och mellanliggande perioder av tempererat klimat. I simuleringarna för vårt exempel blir inlandsisen som mest 2 400
meter tjock i Laxemar och permafrosten kommer som mest att nå 160 meter ner i
marken. När isen växer till eller drar sig tillbaka kan antalet jordskalv öka något.
Från 120 000 år till en miljon år efter förslutning antar vi att den första istidscykeln upprepas ytterligare sju gånger.
För att vara säkra på att vi även får med mer extrema förändringar i framtiden tar
vi fram en rad ytterligare scenarier. De utgår från de mest kritiska frågorna kring
förvarets säkerhet. Exempelvis tittar vi på vad som händer om bentonitleran runt
kapslarna fryser eller försvinner eller vad som händer om en kapsel korroderar
sönder eller skadas av ett jordskalv. Därefter gör vi en bedömning av om det finns
en rimlig möjlighet att det kan inträffa. Om så är fallet ger scenariet ifråga ett
bidrag till risken för förvaret.

Peter Lundin och Fredrik Barnekov var två av de många närboende som engagerade sig vid
samrådsmötet i november 2003.

Samråd
En förutsättning för SKB:s kommande anläggningsprojekt är att de genomförs i samråd med vår omgivning. I samråden ska alla som kan påverkas av
den framtida verksamheten få möjlighet att lämna synpunkter. Samråden gör
det också möjligt för SKB att ta till vara kunskap och lokal kännedom.
Samråd sker med länsstyrelsen, övriga statliga myndigheter, kommuner,
organisationer och allmänhet. Samråden omfattar bland annat den planerade
verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan. Något
som också ska tas upp är den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att lämnas in tillsammans med ansökan om att få bygga ett slutförvar.
Där ska bland annat framgå vilka konsekvenser vi bedömer att den planerade
verksamheten kan få för människor och miljö.

Mötesformer utvecklas
SKB har under lång tid informerat om slutförvarsprojektet. De formella
samråden påbörjades i januari 2002. Då hölls tidigt samråd om slutförvaret
med särskilt berörda och länsstyrelsen. Sedan dess har vi haft cirka fem möten
per år med allmänheten, kommunen, länsstyrelsen och myndigheterna. Lika
många möten har hållits i Östhammars kommun.
Representanter från SKB, länsstyrelsen i Kalmar län, Oskarshamns kommun, Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI)
träffas regelbundet vid särskilda möten kallade MKB-forum i Oskarshamn.
Här skedde en stor förändring i och med att samtliga möten med MKBforum numera är öppna för allmänheten.
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Samråd – del av SKB:s ansökningar
År 2006 innebar ett stort steg framåt. Tillståndsprövningen av slutförvarssystemet för det använda kärnbränslet startade då vi i november lämnade
ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen för inkapslingsanläggningen och
Clab. En av de många bilagorna var en samrådsredogörelse. Samtidigt fortsätter samråden med sikte på de ansökningar vi planerar att lämna in till SKI
och miljödomstolen för slutförvaret enligt kärntekniklagen respektive för
hela slutförvarssystemet enligt miljöbalken.
Under 2007 har ett allmänt samrådsmöte hållits, den 28 maj. Det samrådsunderlag som togs fram handlade om SKB:s arbete med säkerhet och
strålskydd. Fokus låg då på den tidiga säkerhetsanalys, som tagits fram under
platsundersökningen (se vidare sidorna 125–126). Under året har två möten
med MKB-forum i Oskarshamn hållits: 12 september och 5 december. Mötet

Samråd med Östersjöländerna
sker enligt Esbo-konventionen
via Naturvårdsverket.
Erik Setzman
chef MKB och samråd

Samrådsmötena har hållits i Figeholm (Figeholms fritid och konferens) för att underlätta för
dem som bor nära platsundersökningen att delta.
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Via SKB:s webbplats kan vem som helst lämna synpunkter på slutförvarsprojektet. Här finns
också allt underlag från samrådsmötenas presentationer tillgängligt.

i december var gemensamt med motsvarande gruppering i Forsmark, Samrådsoch MKB-grupp Forsmark. Under år 2008 planeras samråden enligt den så
kallade Esbo-konventionen med länderna kring Östersjön att påbörjas.
Synpunkter, frågor och förslag som framkommit under de gångna fem
årens samråd spänner över flera områden. De handlar såväl om utgångspunkterna för och syftet med omhändertagandet av det använda kärnbränslet,
redovisningen av alternativ – framför allt till KBS-3-metoden och då särskilt
”djupa borrhål” – som konsekvenser för omgivning och miljö i vid mening.
Antalet frågor och mångfalden är imponerande.

Fakta om samrådsmöten
För att underlätta för de som bor närmast platsundersökningsområdet att delta
har de flesta samrådsmötena hållits i Figeholm. Samtliga möten i tabellerna har
varit öppna för allmänheten. Vissa har dock riktats mot vissa målgrupper som
sommarboende eller lokala natur- och miljöorganisationer.
Inför mötena har vi tagit fram material med visst tema. Materialet har skickats ut
och även gjorts tillgängligt via SKB:s webbplats. Vid de tidigare mötena presenterades materialet på själva samrådsmötet. För att ge mer tid för diskussioner och frågor under själva mötet har vi under de senare mötena hållit presentationerna i förväg. Oavsett tema har det vid samtliga tillfällen varit möjligt att ta upp alla frågor
förknippade med kärnavfallsprojektet.
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Samrådsmöten i Oskarshamn 2002 – 2007
Datum

Målgrupp

Tema

10 jan 2002

Särskilt berörda, även
allmänheten

Tidigt samråd för ett eventuellt
slutförvar vid Simpevarp.

8 mars 2003

Särskilt berörda, även
allmänheten

Tidigt samråd för en eventuell
inkapslingsanläggning vid Clab,
Oskarshamn.

12 nov 2003

Allmänt möte

Avgränsning, innehåll och
utformning av de miljökonsekvensbeskrivningar som ska tas
fram för inkapslingsanläggningen
och slutförvaret.

22 april 2004

Lokala naturoch miljöorganisationer,
även allmänheten

Samma tema som vid det
allmänna mötet 12 november
2003.

5 april 2005
3 juli 2005

Allmänt möte
Allmänheten,
speciellt fritidsboende

SKB:s första förslag på lokalisering
och utformning av ett slutförvar
och en inkapslingsanläggning i
Oskarshamn (Simpevarps-/Laxemarområdet). Här togs också störningar i samband med till exempel
bergarbeten och transporter under
byggande och drift upp.

17 nov 2005

Allmänt möte

Preliminär miljökonsekvensbeskrivning för inkapslingsanläggningen.

31 maj 2006
13 aug 2006

Allmänt möte
Allmänheten
speciellt fritidsboende

SKB:s lokaliseringsarbete, alternativa metoder och samhällets framtida
förmåga att ta hand om det använda
kärnbränslet.

28 maj 2007

Allmänt möte

Säkerhet och strålskydd.

Planerade möten 2008 – 2009
Målgrupp

Tema

Allmänt möte

Lokalisering, logistik, gestaltning

Allmänt möte

Vattenverksamhet

Allmänt möte

Preliminär miljökonsekvensbeskrivning för slutförvarssystemet.
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Platsundersökning Oskars

hamn

Platsundersökning Oskars

hamn

Platsundersökning Oskars

hamn
Platsundersökning Oskars

hamn

Årsrapport 2002
Årsrapport 2006
Årsrapport 2004
Årsrapport 2003

miljöbalken
Utökat samråd enligt

lken
Samråd enligt miljöba
Samråd enligt miljöba
lken

Utökat samråd enligt
miljöbalken

Sammanställning 2006

Sammanställning 2004

Samhällsforskning 2005

Sammanställning 2005

Samhällsforskning 2006
Betydelsen för människorn
a, hembygden och
regionen av ett slutförvar
för använt kärnbränsle

Sammanställning 2003

Samhällsforskning 2007
och

, hembygden
Betydelsen för människorna
för använt kärnbränsle
regionen av ett slutförvar

a, hembygden och
Betydelsen för människorn
för använt kärnbränsle
regionen av ett slutförvar

Kunskap att hämta hem
I SKB:s rapportfabrik produceras hundratals vetenskapliga rapporter varje
år. Alla dessa rapporter finns att hämta på vår webbplats www.skb.se under
Publikationer. Det gäller till exempel de cirka 820 som handlar om platsundersökningen i Oskarshamn.
Förutom de vetenskapliga rapporterna ger vi även ut ett omfattande material
med publikationer som är lättillgängliga även för personer utanför forskarvärlden. Hit hör platsundersökningens årsrapporter, årsrapporter för samrådsförfarandet, årsböcker om samhällsforskningen och mer kommunspecifika
samhällsutredningar. Alla dessa hittar du också på vår webbplats.
Har du frågor eller behöver mer information om materialet är du välkommen att ringa Anna Wahlstéen 0491-76 80 96 eller skicka e-post till
info.oskarshamn@skb.se med din förfrågan.
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Borrhål KLX02
Finkornig granit

Finkornig diorit-gabbro

Ävrögranit
Finkornig dioritoid

Längd
(m)

Vertikalt
djup
(m.u.h.)

Bergart
0

Sprickfrekvens
Antal sprickor/m
10
20

Hydraulisk konduktivitet
m/s
30

10–12

10–10

10–8

10–6

10–4

0

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

600
600

700
700

800
800
900
900
1 000
Hålet borrades innan platsundersökningarna och syftade till att erhålla allmän geovetenskaplig kunskap från djupet.
Borrkärnan domineras av Ävrögranit, underordnade bergarter är finkornig granit, finkornig dioritoid och finkornig
diorit-gabbro. Generell sprickfrekvens är 0– 3 sprickor per meter. Högst konduktivitet hittar vi i de övre 300 meterna
av hålet med många och höga flöden, detta parti har dock en relativt låg sprickfrekvens till skillnad från borrhålets
nedersta 300 meter som har 10 – 20 sprickor per meter. Mellan 500 och 700 meter är berget mycket tätt med
några enstaka flöden.
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Borrhål KLX03

Längd
(m)

Finkornig granit

Diorit / Gabbro

Ävrögranit

Finkornig dioritoid

Kvartsmonzodiorit

Finkornig diorit-gabbro
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djup
(m.u.h.)

Bergart
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Förutom för att karakterisera berget mot djupet hade detta borrhål det uttalade syftet att hitta, kartlägga och
karakterisera kvartsmonzodiorit. Detta lyckades och vi kunde identifiera den på 620 meters längd. De översta
620 meterna domineras sålunda av Ävrögranit medan resterande del av hålet domineras av kvartsmonzodiorit.
Berget har en låg sprickfrekvens på 0–3 sprickor per meter, men något förhöjd mellan 720 och 814 meter. Det
är relativt få flödande sprickor. För långa partier ligger den hydrauliska konduktiviteten under vår mätgräns.
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Borrhål KLX04
Finkornig granit

Kvartsmonzodiorit

Granit

Diorit / Gabbro

Ävrögranit
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Syftet med hålet var att karakterisera berget mot djupet i områdets norra/nordvästra del samt att kontrollera en
reflektionsseismisk reflektor. Borrkärnan domineras av Ävrögranit med underordnade bergarter så som kvartsmonzodiorit och finkornig granit. Sektionen mellan 340 och 355 meter har förhöjd sprickfrekvens likaså sektionen
mellan 873 och 973 meter där även partier med kross förkommer. Högsta flöden förekommer i de översta 350
meterna. Det finns även flödande partier som är kopplade till större och mindre deformationszoner där högre
sprickfrekvens sammanfaller med högre K-värden.
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Borrhål KLX05

Längd
(m)

Finkornig granit

Ävrögranit

Finkornig dioritoid

Pegmatit

Kvartsmonzodiorit

Finkornig diorit-gabbro
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Diorit / Gabbro

Vertikalt
djup
(m.u.h.)
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I övre delen av borrhålet, mellan 100 och 475 meter, växlar bergarterna mellan Ävrögranit, granit, finkornig granit,
diorit/gabbro och finkornig dioritoid. Resterande del utgörs av kvartsmonzodiorit. Generell sprickfrekvens är 0 – 2
sprickor per meter. Hög konduktivitet och flera sprickor förekommer i de översta 300 meterna av hålet. Längre
ner finns endast ett fåtal flödande sprickor. Där är berget mestadels tätt med ett flöde under mätgränsen.
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Borrhål KLX10
Finkornig granit

Diorit / Gabbro

Ävrögranit

Finkornig dioritoid
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KLX10 domineras av Ävrögranit med underordnade bergarter som finkornig dioritoid och diorit-gabbro. Partiet mellan
100 och 450 meter är mycket sprickigt med en del längsgående sprickor (med undantag av sektionen mellan 370
och 390 meter). Hydrauliskt är partiet från ytan ner till 400 meter mycket vattenförande med hög sprickfrekvens
och hög hydraulisk konduktivitet. Längre ner i berget finns däremot endast ett fåtal flödande sprickor och berget är
oftast tätt med ett flöde under mätgränsen.
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Borrhål KLX11A
Finkornig granit

Finkornig diorit-gabbro
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Borrhålet domineras av kvartsmonzodiorit. Generell sprickfrekvens är 1–3 sprickor per meter och förhöjd sprickfrekvens finns mellan 510 och 550 meter. Kortare avsnitt av mer vattenförande berg återfinns i de översta 300
meterna samt mellan 500 och 600 meter, då de oftast är kopplade till högre sprickfrekvens. I övrigt är berget tätt.
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Borrhål KLX15A
Finkornig granit

Ävrögranit
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Hålets främsta syfte var att kontrollera förekomsten av deformationszon NW042. Geologiskt dominerar kvartsmonzodiorit med mindre inslag av Ävrögranit. Överlag är sprickfrekvensen låg med endast ett fåtal korta partier
med förhöjd frekvens öppna sprickor och högre hydraulisk konduktivitet. De översta 200 meterna uppvisar dock
fler flödande sektioner än övrigt
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Borrhål KLX18A
Finkornig granit

Finkornig diorit-gabbro
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Borrhålet domineras av Ävrögranit och underordnade bergarter är finkornig diorit-gabbro, finkornig granit och
diorit/gabbro. I borrhålet kan vi urskilja sju sektioner baserade på förhöjd sprickfrekvens, sidobergets omvandlingar
och geologiska strukturer. Dessa sektioner återfinns i intervallen 136 – 149, 196 – 207, 283 – 298, 329 – 337,
359 – 367, 448 – 449 och 479 – 489 meter. Dessa sektioner är ibland associerade med litologiska förändringar.
Högsta konduktivitet förekommer i de övre 150 meterna av hålet. I motsats till de flesta andra borrhål förekommer
en förhöjd sprickfrekvens och ett stort antal vattenförande femmeterspartier längs hela borrhålet. Viss likhet finns
även i de övre partierna i KLX04 och KLX10.
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Borrhål KLX21B
Finkornig granit
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Borrhålet domineras av Ävrögranit men kvartsmonzodiorit påträffas från 760 meter och nedåt i hålet. Ett parti med
förhöjd frekvens öppna sprickor finns mellan 600 och 700 meter där borrhålets högsta hydrauliska konduktivitet
påträffas. Liknande K-värden finns även i de översta 150 meterna. I övrigt relativt bra berg med K-värde ofta lägre
än 10–9 m/s.
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Borrhål KLX27A
Finkornig granit
Kvartsmonzodiorit
Finkornig diorit-gabbro
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Hålets främsta syfte var att kontrollera förekomsten av deformationszon NW042. Geologiskt dominerar kvartsmonzodiorit med mindre inslag av Ävrögranit. Över lag är frekvens öppna sprickor mycket låg, dock finns en
misstänkt deformationszon vid 230 meter. De Översta 200 meterna uppvisar dock fler flödande sektioner än
resten av borrhålet. Högre K-värden förekommer även längst ner i hålet, mellan 590 och 640 meter där K-värdet
är 10 –7 m/s.
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