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Bakgrund
De svenska kärnkraftsbolagen är enligt lag skyldiga att både ta hand om det svens-
ka kärnavfallet och svara för finansieringen. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 
ägs av dessa bolag. Vårt uppdrag är att ta hand om avfallet från svenska kärn-
kraftsverk så att människa och miljö skyddas på kort och lång sikt. Vi har i dag ett 
fungerande system för att ta hand om kärnavfallet. Sedan mitten av 1980-talet finns 
ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark (SFR) och ett mellanlager för 
använt kärnbränsle (Clab) på Simpevarpshalvön, Oskarshamns kommun i drift.

Mellan 2002 och 2007 bedrevs platsundersökningar i Oskarshamns kommun 
nära Simpevarpshalvön samt i Forsmark, Östhammars kommun med syfte att finna 
en lämplig plats för slutförvaring av det använda bränslet från kärnkraftsverken.  
Omfattande analyser av geovetenskapliga förhållanden, förutsättningarna att bygga 
en slutförvarsanläggning på de studerade platserna samt föreslagen anläggnings 
påverkan på miljö och säkerhet efter förslutning har utförts. I juni 2009 valde SKB 
Forsmark som föreslagen plats för ett slutligt förvar av det använda bränslet. I mars 
2011 avser SKB lämna in ansökan till regeringen om att få uppföra slutförvarsan-
läggningen i Forsmark samt inkapslingsanläggning av det använda bränslet i an-
slutning till mellanlagringen i Clab.

Syftet med denna artikel är att beskriva SKB:s arbete med utformning av Kärn-
bränsleförvaret, övergripande krav som har beaktats, samt anläggningens föreslag-
na utformning och bedömd tidsplan för genomförande.

KBS-3 metoden
Flerbarriär-principen
SKB arbetar efter en speciell, egenutvecklad metod för slutförvaring av det använda 
kärnbränslet. Metoden kallas för KBS-3 och bygger på tre skyddsbarriärer.  Det an-
vända kärnbränslet ska först kapslas in i koppar (1). Dessa kapslar har en inre insats 
av gjutjärn.  Den ska ge kapseln tillräckligt hög hållfasthet, så att den bland annat 
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klarar rörelser i berget och tyngden av en framtida inlandsis. Ytterhöljet består av 
fem centimeter tjock koppar.  Koppar är ett material som är mycket motståndskraf-
tigt mot korrosion i den syrefria miljö som råder i ett slutförvar.

Kapslarna ska sedan placeras i urberget på cirka 500 meters djup, inbäddade 
i bentonitlera. När deponeringen är klar försluts tunnlar och bergrum genom åter-
fyllning med kompakterad bentonit.  Den täta kopparkapseln håller det använda 
bränslet helt inneslutet.  Bufferten (2) av bentonitlera skyddar kapseln mot korro-
sionsangrepp och bergrörelser.  Om en spricka skulle uppstå i någon kapsel, hin-
drar bufferten av lera tillsammans med oskadade delar av kapseln, vatten att tränga 
in i kapseln.  Bufferten hindrar även radioaktiva ämnen att komma ut ur kapseln.  
Berget (3) bidrar med en naturlig miljö som gör att de tekniska barriärernas funk-
tion bevaras över mycket lång tid. Berget och det stora djupet håller det använda 
bränslet avskilt från människa och miljö. 

Krav	på	Kärnbränsleförvarets	bergutrymmen
De krav som ställs på Kärnbränsleförvaret för att uppnå säkerhet efter förslutning 
är i många avseenden olik de krav som ställs på mer konventionella undermarksan-
läggningar. Många krav och restriktioner avser att säkerställa säkerhet efter förslut-
ning, eftersom det använda kärnbränslet måste isoleras från människor och natur 
i minst 100 000 år. Dessutom ska naturligtvis alla krav som normalt ställs på en 
undermarksanläggning för industriellt bruk uppfyllas.

En förutsättning för de utförda studierna av ett kärnbränsleförvar i Oskarshamn 
och Forsmark är att det ska få plats 6 000 kapslar, vilket totalt omfattar 12 000 ton 
använt bränsle. Det är den mängd som bedöms genereras totalt från svenska kärn-
kraftverk till och med nu gällande driftstillstånd, samt en viss marginal på grund av 
osäkerhet i kärnkraftsverkens livslängd. Kapslarna avses placeras vertikalt i ca 8 m 
djupa borrhål från deponeringstunnlar, som sedan fylls igen med bentonit-lera. Av-
ståndet mellan kapslar är minst 6 m, och avstånd mellan deponeringstunnlarna blir 
ca 40 m. Det innebär att förvaret behöver en yta på minst ca 3 km2, utöver tillfarter 
och olika drifts- och serviceutrymmen under jord.

SKB utvecklade styrande dokument för att säkerställa att projekteringen av ett 
kärnbränsleförvar gjordes lika på båda platserna. Riktlinjer för layouten och specifika 
krav utifrån krav med hänsyn till långsiktig säkerhet efter förslutning angavs i Under-
ground Design Premises/D2 (UDP/D2). Parametrar och restriktioner för designen av 
undermarksanläggningen med hänsyn till platsspecifika förhållanden redovisades i 
Site Engineering Report (SER) för de båda platserna. SER summerar de omfattande 
geovetenskapliga rapporterna från båda platserna, och lyfter fram de viktigaste as-
pekterna för ett Kärnbränsleförvar avseende 1) egenskapsbeskrivningar för större 
deformationszoner, och mellanliggande bergmassa mot djupet,  2) parametrar av 
betydelse för långsiktig säkerhet efter förslutning som påverkar anläggningsdjup 
och förvarets utbredning samt 3) ingenjörs-geologiska bedömningar som underlag 
för genomförbarhets-studier.
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Undermarksanläggningen delades upp i tre olika delar utifrån avsedd funktion; 1) 
Tillfarter, 2) Centralområde med att antal bergrum för olika driftsfunktioner, samt 3) 
Deponeringsområdet. Krav relaterade till långsiktig säkerhet gäller främst för depo-
neringsområdet, och dess platsanpassning till lämpliga bergförhållanden, enligt de 
geovetenskapliga beskrivningarna som summerats i SER för respektive plats. 

Studierna av förutsättningarna att uppnå säkerhet efter förslutning avsåg hän-
delse-scenarios efter förslutning. Första lasten som kan utgöra risk för förändringar 
i berget nära kapseln är den temperatur-utveckling som orsakas av resteffekten i 
det använda bränslet. Temperatur-utvecklingen medför förhöjda bergspänningar. 
Den termiskt inducerade spänningen analyserades främst inom säkerhetsanalysen, 
men projektörerna behövde ta hänsyn till kravet på att inte överskrida 100 °C i buf-
ferten. Detta medför olika kapselavstånd för olika bergarter, beroende på skillnader 
i värmeledningsegenskaper. Föreskrivna kapselavstånd för de dominerande berg-
arterna på båda platserna angavs i SER.

En större risk för skada på kapslar kan komma av jordbävningsrisk efter en istid. 
När berget avlastas finns risk för hastiga jämviktsförändringar i jordskorpan, vil-
ket kan leda till jordbävning. Storleksordningen på sådana jordbävningar är osäkra, 
men kan leda till skada på kapslar. Skjuvrörelser stora nog att skada en kapsel för-
utsätter dock att den placerats nära en större spricka eller deformationszon. SKB:s 
forskning i denna fråga bedömer att en spricka eller deformationszon måste vara 
minst ca 150 m lång för att skadliga skjuvrörelser över en kapsel kan uppstå. Det är 
därför viktigt att projekteringen av deponeringsområdets layout undviker att planera 
för kapselpositioner närmare än ca 100 m från deformationszoner större än 3 km, 
där de största rörelserna pga jordbävning kan uppstå. SER anvisade vilka deforma-
tionszoner som skulle undvikas vid utveckling av deponeringsområdets layout. Pro-
jektörerna fick uppskatta platsens brutto-kapacitet för de layouter som föreslogs, 
och vidare analys gjordes av säkerhetsanalysen.

Även den prognostiserade grundvattensituationen för hela kärnbränsleförvaret 
analyserades både utifrån genomförbarhet från övre delen av tillfarterna, och inom 
deponeringsområdet. Risk för omgivningspåverkan är en viktig fråga för miljökon-
sekvensbedömningen. Men inom de föreslagna deponeringsområdena är berget så 
tätt att miljöpåverkan inte blir speciellt stor. Däremot är krav på täthet höga utifrån 
risk för erosion av buffert i deponeringshålen, samt krav på täthet i tunnlar för att 
göra återfyllning av tunnlar. Täthetskrav angavs i UDP/D2 och platsspecifika be-
dömningar av grundvattenförhållanden angavs i respektive SER.

Att demonstrera teknik för att bygga kärnbränsleförvaret så att krav på hög tät-
het och minimal sprängskadezon uppfylldes ingick inte i projekteringsuppgifterna. 
I stället demonstrerades att sådana krav kan uppnås genom pilotförsök i Äspöla-
boratoriet. Kvalitetsstyrning av sprängningen för en tunnel med krav som för en 
deponeringstunnel diskuterades på BK 2009 av Karlzen och Andersson, och på BK 
2010 av Christiansson m fl. Sprängdesignen presenterades även på World Tunnel 
Congress 2010 av Christiansson och Karlzen.
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Principer	för	anläggningsutformning	med	hänsyn	till	planerad	
kärnteknisk	verksamhet.
På markytan planeras en medelstor industrianläggning. Förutom mediaförsörjning 
till undermarksanläggningen, serviceutrymmen, kontor och personalutrymmen pla-
neras också en fabrik för att tillverka de bentonitblock och bentonitringar som ska 
användas vid deponeringen. Där finns också en mottagningsdel för transportbehål-
lare med fyllda kopparkapslar.

Från ovanjordsdelen går en lång ramp till ett system av transport- och depo-
neringstunnlar på ungefär 500 meters djup. Förbindelser mellan ovanjordsdelen 
och underjordsdelen finns också i form av schakt för hisstransport, ventilation etc. 
Kapslarna med det använda kärnbränslet kommer till slutförvaret i transportbehål-
lare, som också fungerar som strålskärmar. Kapslarna transporteras via ramp till 
förvarsområdet och skyddas vid eventuella olyckor, eftersom kraven på transport-
behållarnas hållfasthet och brandmotstånd är mycket höga. Schakten ansluter till 
några av bergrummen, t ex ventilationsbyggnad under jord, anslutning till hiss etc. 
Därför är layouten för industrianläggningen ovan jord och bergrummen i det s.k. 
Centralområdet beroende av varandra.

Deponeringsområdet avser byggas ut successivt. En grupp deponeringstunn-
lar byggs, varefter en avskiljande vägg installeras så att deponering kan påbörjas, 
samtidigt som utbyggnaden fortsätter avskilt från den kärntekniska verksamheten. 
Projekteringen behandlade logistik och ventilation för samtidig utbyggnad och de-
ponering. På båda platserna bedömdes det vara behov av extra transporttunnlar för 
att alltid separera de två verksamheterna.

Prioritet på säkerhet efter förslutning 
Eftersom platsanpassning av kärnbränsleförvaret till den studerade platsen måste 
hantera krav från både säkerhet efter förslutning och effektivitet uppstår en del 
konflikter, där en kompromiss inte alltid är möjlig, eftersom säkerhet efter förslut-
ning inte får äventyras. Ett påtagligt sådant exempel är val av anläggningsdjup, 
där flera olika parametrar kan påverka anläggningens effektivitet och byggkostnad 
positivt med ytligare förvarsdjup, vilket dock kan skapa osäkerhet i möjligheten 
att säkerställa krav på långsiktig säkerhet. Några exempel på frågeställningar som 
utretts är:

• Grundvattenförhållanden mot djupet. Lägre grundvattentryck i ytligare läge är
fördelaktigt vid injektering, men å andra sidan visade sig berget vara tätare mot
djupet på båda platser.

• Avstånd mellan deponerade kapslar styrs av ett krav att inte överstiga 100 °C
i bufferten. Dimensionerande är förutom resteffekten i kapseln (max 1700 W)
 bergets termiska egenskaper och den initiala temperaturen på ett visst djup.
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Eftersom det finns en termisk gradient mot djupet påverkar valt djup kapselav-
stånd och därmed förvarets utbredning.

• Geometri på tillgänglig bergvolym samt läge och geometri för större deforma-
tionszoner medförde att tillgänglig yta inte är konstant mot djupet.

• Ytligare förläggning medför generellt mindre mängd uttaget berg, och därmed
totalt sett mindre förbrukning av naturresurser, vilket är fördelaktigt ur miljösyn-
punkt.

Genomförande av projekteringen
Projektering av ett kärnbränsleförvar på de studerade platserna genomfördes av 
några olika kontrakterade projektörer, vilka koordinerades av SKB:s projekterings-
ledning. Detta resulterade i föreslagna anläggningsutformningar samt verifiering av 
deras genomförbarhet på respektive plats (Hansson m fl, 2008, Leander m fl, 2009).

SKB:s projekteringsorganisation gjorde sedan samlade riskbedömningar för res-
pektive plats. Detta omfattade främst:

• Bedömning av hur osäkerheter i platsbeskrivningarna påverkat projekteringsre-
sultatet

• Bedömning av osäkerheterna i den föreslagna projekteringsmetodiken

• Genomföra riskbedömningar för de olika funktionalitetsdelarna (tillfarter, cen-
tralområde, deponeringsområde). Detta omfattade kvalitativa riskbedömningar
med sannolikhet – konsekvens.

• Baserat på dessa bedömningar gjordes slutligen rekommendationer för nästa
skede.

Resultat
Resultaten av projekteringen redovisas i SKB:s rapporter R-08-116 respektive R-09-
16. Det bedöms genomförbart att bygga Kärnbränsleförvaret på båda de studerade
platserna. Föreslagen layout visas i Figur 1. Några viktiga data summeras i tabell 1.

Juni 2009 valde SKB Forsmark med följande motivering: Forsmark har på för-
varsnivån ett bra berg som är torrt och har få sprickor. Detta har stor betydelse för 
den långsiktiga säkerheten. Ett förvar i Forsmark tar även mindre plats än ett förvar 
i Laxemar vilket underlättar genomförandet. Det ger bland annat mindre mängd 
bergmassor och material för återfyllnad att hantera. Byggnader ovan jord uppförs 
inom det befintliga industriområdet i Forsmark. Detta begränsar påverkan på miljön 
och ger tillgång till infrastruktur som finns i området.
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Figur 1. Föreslagen layout för Forsmark (överst) respektive Laxemar.
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Tabell 1. Några nyckel-data för de föreslagna layouterna

Forsmark Laxemar

Deponeringsområdets storlek [km2] 3.6 5,7

Anläggningsdjup > 450 > 500

Bruttokapacitet för antal kapslar 7 818 8 041

Bergschakt på förvarsdjup x103 m3

Transport tunnlar
Stamtunnlar
Deponeringstunnlar
Totalt

182
383

1171
1736

255
515

1824
2594

Sammanlagd längd tunnlar på förvarsdjup [km] 72 105

Transport arbete, bergmassor på förvarsnivå 
till skip-schakt [miljoner ton x km]

4.6 11.3

Fortsatt arbete
SKB går nu vidare och färdigställer ansökningarna om tillstånd som ska prövas 
av Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen. Ansökningarna lämnas in mars 
2011 och innehåller då bland annat en miljökonsekvensbeskrivning och säkerhets-
analys för ett slutförvar för använt bränsle i Forsmark, samt en inkapslingsanlägg-
ning i Oskarshamn.

Inkapslingsanläggningen, kärnbränsleförvaret samt transport av kapslar från 
Clab i Oskarshamn till Forsmark är kärnteknisk verksamhet som kräver tillstånd 
enligt miljöbalken, MB, och kärntekniklagen, KTL. Båda lagarna kräver att verk-
samhetsutövaren, dvs SKB, redogör för den planerade verksamheten. Enligt KTL 
ska redovisningen omfatta bland annat kärnsäkerhet på kort och lång sikt samt 
strålskydd. MB kräver en beskrivning av vilka konsekvenser som verksamheten vid 
de planerade anläggningarna och utbyggnaden, av slutförvaret för radioaktivt drift-
avfall, kan få för människa och miljö och hur de, där så bedöms nödvändigt och 
lämpligt, kan begränsas eller kompenseras för. Motsvarande konsekvensbeskriv-
ning krävs i KTL. Dessutom kommer det att krävas tillstånd från regeringen, samt 
de båda berörda kommunerna.

Nästa steg för SKB är att förbereda för byggstart när tillståndsprövningen är 
klar. I förberedelserna ligger fortsatt projektering och övrig planering för fysiskt till-
träde till platsen. Bland annat finns en del fasta anläggningar inom det blivande 
industriområdet som måste flyttas inför byggstart. De första bergentreprenaderna 
blir troligen både sänkschakt och rampdrivning ner till förvarsnivån, ca 470 m djup, 
varefter bergrummen för tekniska installationer i det så kallade centralområdet kan 
påbörjas.
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