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CLAB ETAPP 2 - EN UTMANING FÖR KONTROLLERAT 
BERGBYGGANDE 

Lars Söderberg, SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB 

Inledning 

Använt bränsle och härdkomponenter från de svenska kärnkraftverken 
mellanlagras vid SKB:s anläggning CLAB, Centralt mellanLager för Använt 
Bränsle [Figur 1]. Anläggningen är belägen på Simpevarpshalvön i 
anslutning till Oskarshamnsverket i Oskarshamns kommun. 

Figur 1. CLAB, SKB:s anläggning för använt kärnbränsle 

Lagringen sker i vattenfyllda bassänger i ett bergrum [Figur 2]. Eftersom 
nuvarande lagringsutrymme beräknas bli fyllt till år 2004, planeras för en 
utbyggnad av ytterligare ett bergrum med i princip samma utformning som det 
befintliga. Närheten till det befintliga lagret, där idag c:a 2600 ton utbränt 
kärnbränsle lagras, ställer mycket speciella krav på genomförandet av 
utbyggnaden i alla projektskeden. 
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Figur 2. Bergrum med lagringsbassäng, sektion. 

Huvudmått och dimensioner 

Tabell 1. Huvumått, dimensioner och dataför underjordsdelen 

Objekt 

BEFINTLIG ANLÄGGNING 

• Bergrum 1 

• Transporttunnel 

ETAPP 2 

• Bergrum 2 

• Kanaltunnel 

• Transporttunnel 

• Ventilationschakt inkl kulvert ovan mark 

TOTALT 

Tvärsnittsarea 

Längd 
m 

120 

500 

120 
40 

400 

Bredd 
m 

21 

8 

21 
10 

8 

Höjd 
m 

27 

5 

27 
22 

5 

Area* Volym 
m2 m3 

530 70 000 

37 25 000 

95 000 

530 70 000 

190 9 000 
79 000 

37 16 000 

3 000 

19 000 

98 000 

193 000 
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Erforderliga tillstånd 

Det aktuella projektet kräver ett omfattande tillståndsförfarande varvid följande 
lagar är aktuella: 
• Kärntekniklagen 
• Naturresurslagen 
• Miljöskyddslagen 
• Vattenlagen 
Över 30 olika remissinstanser är tillfrågade och sättet att utföra sprängnings
arbetena och dessas påverkan på angränsade anläggningar och miljö har därvid 
varit i fokus. 

K valitetssäkring 

Med anledning av projektets karaktär har aspekter på kvalitet och säkerhet givits 
och kommer att ges stort utrymme under alla projektskeden. De kvalitetsstyrande 
dokumenten i projektet administreras inom SKB:s övergripande system för 
kvalitetssäkring [Figur 3]: 

Projekt CLAB etapp 2 
Kvalitets styrande dokument 

Berg och Bygg 
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Figur 3. CLAB etapp 2 - Kvalitetsstyrande dokument 

Kvalitetsbegreppet har inom projektet givits en bredare innebörd än vad som 
behandlas i standarden ISO 9001. En förberedande studie ledde fram till en 
modell för hur kvalitetssäkringen borde arrangeras med syfte att inte endast 
säkerställa att det som görs görs rätt utan att man också gör rätt saker. Modellen 
sammanfattas i nedanstående matris: [Tabell 2, nästa sida] 
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Tabell 2. Förslag till plan för kvalitetsarbetet 

Projektskede Huvudaktiviteter 

Allmänna förberedelser Etablera projekt team 
Aktivitetsplan hela delprojektet 

Aktivitetsplan för förberedande studier 

Riskanalys 
Kravspecifikation 

Kvalitetsplan 
Strategi för upphandling 
Upphandling av konsulter 

Konstruktion Tekniska specifikationer 

Ritningar 
Underlag för upphandling 

Upphandling Anbudsförfrågan 
Utvärdering av anbud 

Byggnation Etablera byggorganisation 

Fastlägga aktivitetsplan 
Fastlägga entreprenörens kvalitetsplan 

Fastlägga arbetsplatsrutiner 
Utbildning 
Genomföra arbetet 

Overlärnnande Besiktningar 
Tester 

; Kvalitetssilkring i-

K valitetsmodel I Egenkontroll 

Revision av 
förutsättningarna 

Revision av Egenkontroll 

konstruktion Egenkontroll 
Egenkontroll 

Kvalitetskontroll 
under byggandet 

Egenkontroll 

Leveranskontroll 

SKB:s kontroll 
Kvalificering av projektteam 
Teknisk revision 
Teknisk revision 
Teknisk revision 
Teknisk revision 
Revision av kvalitetsplan 

Kvalificering av konsulter 

Teknisk revision 
Teknisk revision 
Teknisk revision 

Kvalificering av entreprenör 

Kvalificering av byggorg 

Teknisk revision 
Revision av kvalitetsplan 

Teknisk revision 

Teknisk revision av spec 
aktiviteter 

Besiktningar/tekniks rev. 

(J1 
0 
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Tiden medger inte någon heltäckande genomgång av planens alla delar, utan i det 
följande kommenteras några utvalda delar. 

Förberedande studier 

Under planens skede "Allmänna förberedelser" vill vi nämna något omde 
förberedande studier som genomförts och som bl a har tjänat som underlag till de 
tillståndsansökningar som SKB ingivit. De viktigaste rapporterna som har särskild 
bäring på sprängningsarbetena behandlar följande områden: 

1. Berggrundsgeologi 
2. Miljökonsekvenser 
3. Bergmekaniska utredning av stabilitetsförhållanden och inverkan på befintligt 

bergrum. 
4. Bergmekanisk utredning av sprängningsinducerade dynamiska belastningar på 

befintligt bergrum. 
5. Förslag till program för deformationsmätningar inom befintligt och 

tillkommande bergrum. 
6. Förslag till förfarande angående kvalitetssäkring a:v bergrum och byggnader. 

Dessa rapporter har bl a varit föremål för granskning av SK.I (Statens 
Kärnkraftslnspektion) och deras konsulter varvid många värdefulla synpunkter för 
vårt fortsatta arbete kommit oss till del. De bildar också ett väsentligt underlag till 
den speciella riskanalys som beskrivs nedan. 

Geologiska förundersökningar 

Omfattning 

En första förutsättning för ett lyckat genomförande med minimala störningar på 
den befintliga anläggningen är god kännedom om de geologiska förhållandena på 
platsen. All sådan relevant information med en sammanfattande 
berggrundsgeologisk utvärdering finns samlad i en geologisk slutrapport med 
tillhörande byggnadsgeologisk prognos. Den senare baseras på: 

1. Berggrundsundersökningar utförda för etapp 1. 
2. Erfarenheter från utförande av etapp 1 med geologiska karteringar. 
3. Berggrundsundersökningar avseende utbyggnaden från kampanj 1995 

omfattande: 
-Hällkartering 
-Seismik 
-Kärnborrhål 
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-Hammarborrhål 
-Hydrogeologiska mätningar (vatteninjektionsförsök och provpumpningar) 

4. Kompletterande berggrundsundersökningar under 1997. 

-Seismik 
-Jord/bergsonderingar 
-Kärnborrhål 
-Hydrogeologiska mätningar (vatteninjektionsförsök) 

-Bergspänningsmätningar 

Redovisning och utvärdering 

Vad gäller de geologiska undersökningarna har vi beträffande sättet att redovisa 

resultaten utnyttjat den utveckling som skett bl a inom verksamheten på Äspö 

(SKB:s berglaboratorium). Borrkärnorna har analyserats med hjälp av systemet 

''Petrocore". Exempel visas nedan [Figur 4]. 

Vidare har kärnborrhålen loggats med hjälp av systemet "BIP 1500" vilket har 

givit goda möjligheter att orientera borrkärnorna och därmed i borrhålen 

identifierade strukturer. Utrustningen ger också en kontinuerlig avbildning av 

borrhålsväggen i färg med mycket god upplösning. [Figur 5 nedan]. 

Vidare har datateknik utnyttjats för att i 3D-bilder visualisera de viktigaste 

strukturerna som fastlagts i den geologiska prognosen. [Figur 6]. 

Figur 6. 3D-modell med prognostiserad skjuvzon 
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Figur 4. Redovisning av borrkärna-med "Petrocore" 

100 

I 
100 

100 

IOIIIOLI I UI31 

GIOLOGIST; JS 

DlTI 1 171117 

IClLI 11 211 

IOCl !tPl 
1111 

- lllLllD OlllITI 

~ fOLCllITI 

lL!lllTIOI 
T!Pl 

1111!11 OlIDIIID 

lllLID 
JIII 

OJ PIGllTITI 

OJ QVllTl Yl Il 

D Pill · GllIIID Qlll 

0, 
(,) 



© 1998, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1998

54 

N 

z, .ooo-• 

Figur 5. "BIP 1500"-logg av kärnborrhål. 



© 1998, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1998

Bergspänningsmätningar 

Bergspänningsmätningar har utförts både inför etapp 1 och etapp 2 och resultaten 
från mätningarna i etapp 2 redovisas nedan [Tabell 3]. 

Tabell 3. Resultat av bergspänningsmätningarna 1998 

CLAB2 Mät- Håldjup O}{ Oh Ov O}{ 
punkt 

nr. (m) (MPa) (MPa) (MPa) ( 0 ) 

Nivå 1 1 31,06 6,9 5,3 4,2 129 
2 34,31 8,4 1,3 4,7 33 
3 35,51 8,1 3,8 4,6 157 

Medelvärde Nivå l .·. .. 616 4i7 415 .·. 90 

Nivå2 1 59,41 6,5 1,7 8,9 154 
2 59,96 5,8 -2,7 4,1 47 
3 60,51 5,5 3,8 10,0 164 

Medelvärde Nivå2: .. :: :. : ··· 413 . . 215 .·. 717 . . : 23° 

Som framgår av tabellen varierar de enskilda mätvärdena avsevärt sinsemellan, 
men inte mer än man kunnat förvänta. Det är också fastlagt att vi har ett betydande 
överskott av horisontella spänningar jämfört med det horisontella 
överlagringstrycket, vilket är gynnsamt ur stabilitetssynpunkt. 

Bergmekanisk utredning av stabilitetsförhållanden 

Denna utredning har haft syftet att bestämma lämpligt avstånd mellan 
bergrummen och att för detta avstånd 

• visa att uttaget av bergrum 2 inte påverkar stabiliteten hos bergrum 1, 
• att bergpelaren mellan bergrummen är stabil, 
• att stabiliteten är bestående även med hänsyn till bergets uppvärmning under 

byggtiden och 
• att bestämma erfoderlig förstärkningsnivå för bergrum 2 . 
• 
Utredningen visar, att ett avstånd på 4Om mellan rummen är lämpligt och att ingen 
risk för storskalig instabilitet föreligger och att förväntade deformationer är 
mycket måttliga. Bergskivan ovan bergrummen kan förväntas höja sig ca 6mm 
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efter 30 års drift på grund av uppvärmning av bergmassan. Uppvärmningen beror 

på att det utbrända kärnbränslet utvecklar betydande värmemängder under 

lagringen. 

Risken för utglidning av bergkilar i taket i befintligt bergrum har behandlats 

särskilt. Utgående från geometrin hos befintliga spricksystem och utförda 

förstärkningar har den största tänkbara flacka kil identifierats som skulle kunna 

falla ut mellan bultarna. [Figur 7]. Med tanke på vad som finns i bergrummet är 

detta en händelse som inte f'ar inträffa. 

* 

* 

* 

* 
stupning 
ö, = 80 
ö-i= 70 
Ö3= 30 

Figur 7. Teoretisk bergkil i tak 

stup.riktning 
a, = 155 
a2= 090 
a3= 190 

Analysen visar, att risken är mycket liten för att en sådan händelse skall inträffa 

med hänsyn till utförd bult-och sprutbetongförstärkning och rådande spännings

tillstånd i bergmassan. Detta leder också till slutsatsen - i en första ansats- att om 

det nya rummet förstärks till samma nivå som det existerande så bör tillräcklig 

säkerhet uppnås. Behov finns dock av en mer ingående analys av förstärknings

åtgärder i korsningen mellan bergrummet och den tvärande förbindelsetunneln, 

baserad på aktuell geologi. 

Sprängningsinducerade dynamiska belastningar 

Utredningen har resulterat i rekommendationer i följande avseenden: 

• Gränsvärden för svängningshastigheter 

• Max storlek av samverkande laddning 

• Restriktioner för uttagsordning och sprängplan 

Rekommenderade gränsvärden för svängningshastigheter framgår av tabell nedan 

[Tabell 4]: 
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Tabell 4. Rekommenderade gränsvärdenför svängningshastigheter (mmls) 

Avstånd,m Bassänger Tak Väggar Konsoler 
(vägg) 

5 85 60 90 90 
10 70 50 75 75 
20 50 35 50 50 
30 40 30 45 45 
40 35 25 40 40 
50 35 25 35 35 

Den största tillåtna samverkande laddningsmängden anges i rapporten till ca 3 ,3 
kg. 

I jämförelse med praxis och gällande svenska och schweiziska normer innebär 
gränsvärdena ovan, att den totala säkerhetsnivån har höjts från F=2,5 till F=4,2. 
Detta kan synas konservativt i överkant, men är betingat av de mycket speciella 
förutsättningarna för projektet. 

En beräkning av sannolikheten för skada, CPr), har också redovisats i utredningen 
vilken visar, att med angivna begränsningar så sänks Pr från 0,0129, som varit 
fallet om standarden tillämpats, till 0,0015. Sannolikheten för skador, dvs 
sprickbildning i konstruktioner, har alltså sänkts ungefär 8,6 ggr. Observera 
därvid, att med skada avses här sprickor som ej leder till funktionsskada i 
anläggningen. Sannolikheten för en sådan händelse är avsevärt mindre. 

Det skall också klart understrykas att gränsvärdena ovan skall uppfattas som 
rekommenderade ingångsvärden som skall verifieras och vid behov förändras om 
de inledande provsalvoma ger anledning till detta. I rapporten betonas också 
vikten av en kontrollplan för styrning av sprängningsarbetenas utförande. 

Riskanalyser 

Inom projektet CLAB etapp 2 utförs riskanalyser på minst tre nivåer: 

1. Projektledningens övergripande analyser för att identifiera alla risker som 
skulle kunna äventyra projektets genomförande inom planerad tidsplan och 
budget. 

2. Detaljerad analys av alla händelser som skulle kunna leda till funktionsskada 
på den befintliga eller tillbyggda anläggningen i samband med bergarbetena. 

3. Den riskanalys som konventionellt görs ofta i samband med den 
syneförrättning som föregår starten av bergarbetena. 
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Analysen enligt "2" ovan utgör ett viktigt underlag för den kontrollplan som 

skall utvecklas och tillämpas under projekteringen och byggandet. 

Kontrollplanen kommer att omfatta bl a följande aspekter: 

• Åtgärder mot konstruktionsfel avseende bergrum och tunnlar och 

förstärkningen av dessa. 
• Åtgärder mot konstruktionsfel i sprängplan. 

• Åtgärder mot konstruktionsfel avseende infästningar i bergtak och -väggar. 

• Åtgärder mot konstruktionsfel avseende tätningsåtgärder mot inläckande 

grundvatten. 
• Åtgärder mot fel i skyddsåtgärder mot sprängskada. 

• Åtgärder mot utförandefel. 
• Åtgärder mot fel i kontrollprogram. 

• Kontrollplan enligt PBL. 

Resurser för genomförande av kvalitetsplanen 

Om vi återknyter till den övergripande planen enligt Tabell 2 framgår det av 

denna, att kontrollen sker genom egenkontroll av projektörer och entreprenör och 

övergripande av SKB. Den formella kontrollen av att kvalitetsplaner och 

kontrollplaner följs sker därvid av SKB:s QA-grupp. För att nå det andra målet 

som omnämndes inledningsvis, att rätt saker görs inom projektet och att inga 

väsentliga förutsättningar glöms bort eller faller mellan stolarna, har vi låtit bilda 

en "Referensgrupp berg" som skall utgöra en från beställare, projektörer och 

entreprenör fristående resurs för fortlöpande granskning av projektet. Denna består 

av Håkan Stille, KTH, och Tommy Olsson, Golder Associates: Vi kan också 

nämna, att vi för projekteringen anlitar Vattenfall Hydropower AB för berget och 

SCC Bygg och Mark AB för inbyggnadsarbetena. Båda dessa företag är 

certifierade enligt ISO 9001. 

Övriga delar av kvalitetsplanen 

Bland övriga delar av planen som av tidsskäl ej berörs närmare här vill vi ändå 

framhålla punkten utbildning. Vi anser det utomordentligt viktigt att all personal 

som medverkar i projektet är väl medveten om vilka förutsättningar som gäller för 

arbetet. Detta gäller inte minst entreprenörens personal som måste vara väl 

medveten om vad CLAB är för anläggningen och vikten av att alla bestämmelser 

och regler för entreprenaden efterlevs. 
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Avslutning 

Efter de händelser som bergbranschen drabbats av under senare tid är det kanske 
viktigare än någonsin att ett projekt som CLAB etapp 2 kan genomföras på ett helt 
oklanderligt sätt ur kvalitets- säkerhets- och miljöskyddssynpunkt. Vi på SKB är 
helt besjälade av det målet och jag vet att också de konsulter vi anlitat har samma 
inställning. Vi har också all anledning att tro, att samma inställning skall omfattas 
av den entreprenör som får förtroendet att utföra arbetena. På så sätt kan vi hjälpas 
åt så att bergbyggarbranschen kan återfå det goda förtroende från vår omvärd som 
vi egentligen förtjänar. 
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