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KÄRNBRÄNSLE OCH RADIOAKTIVT AVFALL I SVERIGE. FÖRVARING UNDER JORD 

Tommy Hedman, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm 

INLEDNING OCH BAKGRUND 

Sverige har idag två underjordsanläggningar i drift för omhänder
tagande av restprodukterna från elkraftproduktionen i våra 
kärnkraftverk. Ett mellanlager för använt kärnbränsle (CLAB) i 
Oskarshamn och ett slutförvar för radioaktivt driftsavfall från 
kraftverken (SFR) i Forsmark. Artikeln beskriver anläggningarnas 
tillkomst samt erfarenheter från konstruktion, byggande och drift 
av de båda anläggningarna. Den omfattar även planeringen för ett 
underjordiskt berglaboratorium och ett framtida slutförvar för 
det använda kärnbränslet. 

De befintliga anläggningarna CLAB och SFR är byggda i granitisk 
berggrund på ostkusten i anslutning till två av kärnkraftverken. 
Bergutrymmena är belägna på djup ned till 140 m under marknivån. 
Det framtida slutförvaret för kärnbränslet planeras bli placerat 
på ett djup av ca 500 m i en kristallin bergmassa. Undersök
ningsmetoder och metodik för byggande ska först provas vid 
byggandet av ett berglaboratorium som anläggs i början av 1990 -
talet. 

SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, äger och driver dessa anlägg 
ningar och har svarat för utformning, säkerhetsanalyser samt 
genomförandet av projekten CLAB och SFR. Driften vid anläggnin
garna genomförs på SKBs uppdrag av 0KG AB respektive Vattenfall. 
SKB svarar även för de forskningsinsatser som erfordras för 
slutförvaret för kärnbränslet, inklusive det underjordiska 
berglaboratoriet. Huvuddelen av detta omfattande forskningsarbete 
sker på universitet och högskolor, vid forskningsinstitut och 
konsultföretag. 

KÄRNENERGIN OCH DESS RESTPRODUKTER 

De svenska kärnkraftverken svarar idag för ungefär hälften av den 
elenergi som förbrukas i landet. Prlset för den svenska elenergin 
ligger internationellt sett på en låg nivå genom utnyttjandet av 
vattenkraft och kärnkraft. Den nytta vi har av våra kärnkraftverk 
kommer ofta bort i debatten då risker och s.k. olösta problem 
lyfts fram av kritikerna. Ofta används argumentet att avfallsfrågan 
inte är löst. 

I Sverige har det gjorts mycket för att åstadkomma ett komplett 
system för säker hantering av restprodukterna från kärnkraft
verken och från övrig användning av radioaktiva ämnen. I mitten 
på 70 -talet lades grunden till det system som idag är utbyggt 
till stor del. Redan i denna första planering konstaterades att 
vi i landet har god tillgång på bra berg och en gedigen kunskap i 
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bergbyggande. En geologisk förvaring i det svenska urberget förespråkades därför i det betänkande som den statliga AKA -utredningen lade fram 1976. 

Avfallet som ska tas om hand består av dels det använda bränslet dels driftavfall somt.ex filtermassor från reningssystemen i reaktorerna. När kärnkraftverken ska rivas måste också en stor del av rivningsavfallet tas om hand på samma sätt. 

DET SVENSKA AVFALLSHANTERINGSSYSTEMET 

Ägarna till de fyra kärnkraftverken har ansvaret för att kärnkraftens avfall tas om hand säkert och så att miljön inte skadas. Dessa har givit SKB i uppdrag att genomföra nödvändiga insatser. SKB planerar, bygger och driver system och anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. ( Fig .1) 

Sjukvård 
Forskning 
Industri 

Fig.1 

Slutförvar för 
radioaktivt driftavfall (SFR) 

Kärnkraftverk 
Slutförvar för använt bränsle 
(plats bestämmes omkr år 2000) 

Centralt mellanlager för 
använt bränsle (CLAB) 

översikt över anläggningar och transportvägar. 

För att tekniskt förenkla slutförvaringen av det långlivade radioaktiva avfallet har Sverige valt att mellanlagra använt kärnbränsle i cirka 40 år. Det sker i ett Centralt Lager för Använt Bränsle, CLAB, som ligger i anslutning till kärnkraftverket i Oskarshamn. Bränslet och annat långlivat avfall ska senare överföras till ett slutförvar för långlivat avfall, som planeras att tas i bruk omkring 2020. 

I ett Slutförvar För Radioaktivt avfall, SFR, som ligger nära kärnkraftverket i Forsmark tar SKB om hand kortlivat låg- och 
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medelaktivt avfall. Radioaktiviteten i detta avfall har efter 
några hundra år ungefär samma farlighet som den naturliga radio
aktiviteten i berget. Allt avfall är förpackat i plåtfat eller 
inneslutet i betong innan det kommer till SFR. Avfallskollina 
deponeras i bergrum som är utsprängda under havet där grundvatten
rörelserna är långsamma. Tillsammans med att avfallsskollina 
omges med tekniska barriärer mot spridning garanterar detta att de 
kortlivade radioaktiva ämnena hålls kvar i förvaret under sönder
fallstiden. Förvaret kan därmed förslutas efter driftperioden och 
utan någon skadlig inverkan på människor eller miljö. 

SFR ska även ta emot radioaktivt avfall från sjukhus, forsknings
anläggningar och övrig industri som använder radioaktiva ämnen. 
Detta avfalls samlas in och behandlas vid Studsvik Energitekniks 
anläggning varifrån färdiga kollin sänds till SFR i Forsmark. 

Ett säkert transportsystem är en viktig länk för att få full 
trygghet. Genom att kärnkraftverken ligger vid kusten kan tran
sporterna enkelt och säkert ske till sjöss. SKB äger ett special
utformat fartyg, m/s Sigyn, och har också specialfordon som 
l astar och lossar fartyget. Sigyn motsvarar genom sin konstruktion 
mycket högt ställda krav på säkerhet. Den primära säkerheten 
garanteras dock av de särskilda transportbehållare som används 
för det radioaktiva avfallet. Dessa behållare avskärmar strålningen 
och tål mycket stora påfrestningar utan att läckage uppkommer. 

ETT BERGRUM MED STORA KRAV PÄ SÄKERHET OCH MILJÖ. (CLAB) 

CLAB-bygget påbörjades 1980 och anläggningen stod färdig för 
mottagning av det första bränslet 1985. Mottagningen av transport
behållarna sker i en byggnad i marknivå medan förvaringen sker i 
ett bergrum (Fig.2). 

Förvaringsbassängerna i detta bergrum rymmer 3.000 ton bränsle
element, vilket räcker en bit bortom mitten av 90-talet. En 
utbyggnad krävs då för att allt bränsle frän de 12 reaktorerna 
ska kunna tas om hand.Förvaringsdelens bergrum ligger med drygt 
25 meters bergtäckning som ger ett gott skydd mot yttre påverkan. 
Motsvarande skyddseffekt hade svårligen kunnat uppnås till samma 
kostnad med en byggnad ovan mark. 

Med hänsyn till den radiologiska säkerheten ställdes mycket höga 
krav pä bergrummets stabilitet och på miljön i bergrummet. För 
att möta dessa krav genomfördes ett relativt omfattande geologiskt 
och bergmekaniskt program. Den första fasen undersökningar syftade 
till att finna en bra bergplint för bergrummet. I en andra fas 
genomfördes mer detaljerade undersökningar för inplacering av 
bergrummet och därmed hela anläggningen. Under utsprängningen av 
tunnlar, schakt och bergrum genomfördes sonderingsborrningar samt 
kartering av väggar och tak. Stabiliteten hos bergummet har 
slutligen verifierats genom beräkningar och deformationsmätningar. 

Bergrummet är 21 m brett, 27 m högt och 120 m långt (Fig.3a). 
Bränslet lagras i fristående betongbassänger som invändigt är 
klädda med rostfri plåt. Bergrummet är dessutom inbyggt med 
betongväggar och plåttak för att uppfyllande av miljökraven m.h.t 
hanteringsutrustningen och bassängvattnet. 
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PERSONALBYGGNAD 

ELBYGGNAD 
med med elkraftsystem 
och kontrollutrustning, 

Fig.2 

HJÄLPSYSTEMBYGGNAD 
med system för kylning och rening 
av transportbehållare och 
bassängvatten samt ventilation 
och avfallshantering. 

lntransportväg 
för bränslet. 

. . 

LEHISS 

utrustning för mottagning, 
ing, rening och urlastning 

nsportbehållare . 

rterar det använ 
mellan motta 

1; 

r 
FÖRVARINGSBYGGNAD 
med vattenfyllda bassänger 
där det använda bränslet 
förvaras. 

översikt över CLAB - anläggningen i Oskarshamn. 

Utsprängning och förstärkning av förvaringsdelen 

Utsprängning och förstärkning genomfördes med en takort och tre 
liggarpallar (Fig.3b). Sonderingsborrning och förinjektering 
användes för att minimera grundvatteninflödet. Försiktig sprängning tillämpades med Gurit i konturhålen och begränsade laddningsmängder även i de nämaste två hålraderna. Grundläggningen av bassängerna 
krävde också försiktig sprängning. 

En tvådimensionell FEM-analys genomfördes för att beräkna spän
ningsomlagring och förskjutningar runt bergrummet. Som underlag 
för detta mättes initiala bergtrycksmätningar med friborrnings
metoden i ett av förundersökningshålen. De horisontella bergspänningarna befanns variera mellan 4 och 8 MPa. 
En relativt hög nivå på förstärkningsinsatserna valdes med hänsyn 
till säkerhetskraven. Bergtaket förstärktes med 4-8 m långa ospända bergbultar och nätarmerad sprutbetong. Även de relativt höga 
väggarna försågs med bergbultar och sprutbetong. 

Deformationsmätningar genomfördes under byggnadstiden i två 
sektioner med Distometer och Sliding Micrometer. Jämförelse med 
beräknade deformationer visade på god överenstärnrnelse. Verkliga 
deformation i väggar och tak var något mindre än de beräknade. 

Sprängning och förstärkning kunde genomföras enligt planerna utan 
några större problem trots en bergmassa med relativt hög sprick
frekvens (i medeltal 7 st/m i förundersökningshålen). Detta tack 
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vare en kombination av måttliga bergspänningar, litet vatten
inflöde, fä lerfyllda sprickor och tillämpning av försiktig 
sprängning . 

Fig.3 
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Tvärsektioner genom förvaringsbergrummet. 

Forsatt kontroll visar att säkerhetskraven uppfylls 

Inspektioner och deformationsmätningar fortsätter under drift
perioden för kontroll av att bergrummet är stabilt. Bergrummet 
kan sammanfattningsvis sägas vara byggt och kontrollerat med 
konventionella metoder som sammantaget uppfyller mycket högt 
ställda krav på säkerhet och miljö för det använda kärnbränslet. 

SÄKER FÖRVARING I BERGRUM UNDER HAVET. (SFR) 

198 3 gav regeringen SKB tillstånd att bygga och driva ett Slutför 
var För Radioaktivt avfall i Forsmark. Byggnadsarbetena påbörjades 
omedelbart och i april 1988 kunde den första avfallstransporten 
köras ned i förvaret. Slutförvaringen av det låg- och medelaktiva 
driftavfallet sker i bergrum som ligger med 60 m bergtäckning ca 
1 km utanför hamnen i Forsmark (Fig.4). Två tunnlar leder ut till 
förvarsplatsen från en markanläggning som byggts invid hamnen. 

Den säkerhetsanalys som läg till grund för tillståndsansökan 
krävde ingående förundersökningar av bergmassan och grundvatten
situationen på förläggningsplatsen. Borrhålsundersökningar som 
genomfördes från en borrplattform omfattade förutom kärnkartering 
även hydrauliska tester och kemiprovtagning i borrhålen. Dessutom 
utfördes seismiska profiler från isen över förvarsområdet samt 
bergspänningsmätningar i ett av borrhålen. Syftet med dessa 
förundersökningar var att 

- lokalisera sprick- och krosszoner i bergmassan finna lämplig 
placering av främst det siloformade förvarsutrymmet. 
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- undersöka bergmassans hydrauliska egenskaper och mäta 
tryckvariationer i förläggningsomrädet. 

- fastställa mekaniska egenskaper hos bergmassan som underlag för planering av utsprängnings- och förstärkningsmetoder. 
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översikt över tunnlar och förvaringsbergrum i SFR. 

Samtidigt med tunnelsprängningen genomfördes sedan kompletterande undersökningar av samma typ för detaljplacering av de olika bergrummen. Totalt borrades ca 2500 m kärnborrhäl i förundersökningsskedet. 

Under byggskedet genomfördes en mycket noggrann uppföljning av tunnelsprängningen och ytterligare undersökningar gjordes i kärnborrhäl frän tunnlarna. Denna information läg sedan till grund för slutlig placering av de olika förvarsutrymmena. All information om grundvattensituationen sammanställdes i numeriska modeller för beräkning av nuvarande och framtida flöden i berggrunden vid förvaret. 
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Tunneldrivning i Singölinjen och utsprängning av silobergrum 

Ur bergbyggnadssynpunkt innehöll projektet två intressanta delar 
dels tillfartstunnlarnas korsning av en regional svaghetszon 
benämnd Singölinjen, dels byggandet av det siloformade bergrummet. 
Dessa arbeten har tidigare beskrivits vid BK 85 resp BK 86. 

Korsningen med Singölinjen planerades mycket noga och de svåra 
förhållandena kunde bemästras med förinjektering, förbultning 
och förkortade indrifter. Fiberarmerad sprutbetong användes som 
driftförstärkning. Partiet i zonens centrala del förstärktes 
sedan med nätarmerad sprutbetong som i vissa partier kompletterades 
med armerade sprutbetongbågar. Mätdubbar och exstensometrar 
installerades för kontroll av deformationer och förstärknings
åtgärdernas funktion. Grundvattnet vid SFR är salt ( 5-6000 mg Cl/1) 
vilket gör att det under driftperioden krävs särskild uppsikt med 
hänsyn till långtidsbeständigheten hos förstärkningarna. 

Utsprängningen av siloförvaret som är 30 m i diameter och 7 0 m 
högt gick också planenligt. Arbetet föregicks av bergspännings
mätningar samt beräkningar och stabilitetsprognoser för bergsilon. 
Uttagssekvensen var (fig.5> 

Fig.5 

- Grov- och kontursprängning av kupoldel 
- Långhålsborrning och skjutning av centrumdel 
- Pallsprängning till full cylinderform 
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Beräkningsfall för uttagssekvens samt placering av 
exstensometrar för deformationsmätning. 

De omfattande förundersökningarna och försonderingarna från 
tunnlarna gjorde att siloförvaret kunde placeras i en mycket tät 
bergplint. Förinjektering var planerad för kupolen men behövde 
inte tillgripas. Kupolen förstärktes med systembultning och 
sprutbetong. Väggarna förstärktes med selektiv bultning och 
sprutbetong. Exstensometrar monterades i kupolen och väggarna för 
uppföljning av deformationer under utsprängningen. 

Erfarenheten från SFR visar att siloutförandet är ett tekniskt 
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intressant alternativ till konventionella bergsalar till ungefär samma kostnad. De ansvariga för konstruktion och utförande bedömde avslutningsvis att avsevärt större spännvidd bör kunna tas ut under likartade bergförhållanden. 

Betongsilon och bentonitleran är viktiga barriärer 

Inuti bergrummet byggdes en betongsilo med glidformsteknik och utrymmet mot berget fylldes med bentonitlera. Det avfall som innehåller huvuddelen av de radioaktiva ämnena ska placeras i silon ( Fig 4 ) . Betongen och bentoniten ska tillsammans med de långsamma grundvattenrörelserna under havet ge den erforderliga inneslutningen tills radioktiviteten avklingat. 

För det avfall som innehåller en mindre del av aktiviteten finns konventionella bergsalar. Dessa har utformats med hänsyn till hur hanteringen av de olika avfallskollina ska ske. Lågaktivt avfall kommer i vanliga fraktcontainers och hanteras med gaffeltruck. Det medelaktiva avfallet transporteras i strålskärmande behållare med hjälp av ett eldrivet och automatstyrt fordon. 

Bergets kvalite och förvarets långsiktiga säkerhet 

Naturliga och tekniska barriärer samverkar till att ge ett fullgott skydd mot spridning av aktivitet från SFR. Den viktigaste länken utgör förläggning i ett berg av god kvalitet och med låg grundvattenströmning. Läget under havsbotten och ett noggrannt val av plats för förvarsutrymmena garanterar en mycket låg omsättning av grundvattnet. Under byggandet av förvaret har kompletterande och fortlöpande undersökningar bekräftat att bergmassan i förvarsområdet har de önskade barriäregenskaperna. 

Under byggperioden genomfördes förutom studier av berget och grundvattnet även kompletterande studier av egenskaper hos bentoniten och betongen som har betydelse för analysen av förvarets säkerhet. Resultaten redovisades i en slutlig säkerhetsrapport vilken granskats av Statens Kärnkraftinspektion (SKI) och Statens Strålskyddsinstitut (SSI) inför drifttagningen. 

SKI fann i sina sammanfattande bedömningar av förvarets säkerhet att anläggningen uppfyller mycket högt ställda krav beträffande begränsning av utsläpp till omgivningen. SSI konstaterade att förvaret motsvarar en högt ställd ambitionsnivå vad avser strålskyddet under drifttiden och åtgärder att reducera framtida stråldoser. 

När SFR förslutits är avfallet omgivet av ett antal olika barriärer. Dessa ska förhindra att de radioaktiva ämnena kommer ut från förvaret i skadliga mängder. Förvarsutformningen gör att nästan 100% av de radioaktiva ämnena hålls kvar tills de avklingat och inte utgör någon fara för människor eller miljö 

SKBs FORSKNING FÖR BRÄNSLEFöRVARET GM PÅ DJUPET. 

Ett slutförvar för långlivade radioaktiva ämnen planeras att byggas under perioden 2010 till 2020. I rapporten KBS-3 som färdigställdes 1983 har SKB visat att det är fullt möjligt att 
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uppfylla lagens krav på redovisning av en metod för omhändertagande 
av det använda kärnbränslet. Efter granskning av specialister 
fann regeringen att metoden uppfyllde kraven och gav i juni 1984 
laddningsti llstånd för reaktorerna 11 och 12. 
Principen för slutförvar enligt KBS-3 är enkel (Fig.6); det använda 
kärnbränslet innesluts i täta kopparkapslar som deponeras 500 m 
ned i urberget. När förvaret är fyllt återfylls och förseglas 
alla schakt och tunnlar, varefter förvaret inte kräver någon 
fortsatt övervakning. Förvarets säkerhet bygger på att nedbryt
ningen av kapslarna och därefter transporten med grundvattnet tar 
så lång tid att de radioaktiva ämnena hinner avklinga och därmed 
hindras att komma i kontakt med biologiskt liv. 

SKBs forskningsprogram inriktas nu på att ta fram erforderligt 
underlag för en platspecifik lokaliseringsansökan för ett slut
förvar omkring år 2000. Därvid måste en systemoptimering vara 
genomförd, så att ett till den valda platsen anpassat system kan 
redovisas. Krav på allsidighet i forskningen innebär att olika 
möjliga alternativ ska studeras och värderas. 

Säkerhetsanalysen för KBS-3 genomfördes med ett antal pessimistiska 
antaganden för olika förhållanden. Ett viktigt mål för det 
fortsatta FoU-arbetet är att nå ökad kunskap om de verkliga 
säkerhetsmarginalerna i ett förvarssystem. ökade kunskaper i 
detta avseende ger bättre underlag för en optimerad lösning och 
en anpassning till lokala förhållanden samt större frihet vid val 
av slutförvarsplats . 
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KBS-3 metoden .baserades på känd teknologi och beprövade metoder för anläggningsarbetena. Utformningen slutförvaret som ska byggas 2010 till 2020 kommer således att behöva anpassas till "morgondagens teknik". 

Underjordiskt berglaboratorium 

För att tillgodose forskningsbehovet ska ett underjordiskt berglaboratorium byggas under perioden 1990 till 1993. Berglaboratoriet ska utgöra en plats för geovetenskapliga undersökningar och experiment. En tunnel ska drivas ned till 4-500 m djup där några mindre bergrum anläggs (Fig.7). Undersökningar av bergmassan och grundvattensituationen ska genomföras under olika skeden. Med ledning av resultat från förundersökningarna ska prediktiva modeller upprättas och sedan kontrolleras under byggskedet. Dessa kontroller fortsätter under driftskedet då även olika typer av verifikations- och demonstrationsförsök ska genomföras. 

Syftet med verksamheten vid berglaboratoriet ska vara att 

- pröva och verifiera undersökningsmetoder av betydelse för platsval och detaljerade undersökningar av platsen. 

- vidareutveckla och pröva metoder för anpassning till berget vid slutförvarets projektering och byggande. 

- ta fram underlag och data som har betydelse för slut-· förvarets säkerhet och analysen av denna. 

SKB planerar att placera berglaboratoriet i närheten av Oskarshamnsverket där bra infrastruktur och service finns och det bedömts att en plats med lämplig geologi ska gå att finna. Förundersökningarna för berglaboratoriet i Simpevarpsområdet startade 1986 med flyggeofysiska mätningar och gravitationsmätningar• Markgeofysiska profiler kompletterade den flyggeofysiska undersökningen på öarna Ävrö och Äspö samt i Laxemarsområdet där även borrhålsundersökningar sedan utfördes. Under 1988 koncentrerades undersökningarna till Äspö som ligger ca 2km norr om Oskarshamnsverket. 

Äspö ger förutsättningar för vetenskapliga experiment av stort . intresse för ett säkert slutförvar. Vidare ger Äspö även förutsättningar för att det kvalificerade anläggningsprojektet kan genomföras med gott resultat. Med hänsyn till framtida försök är det en fördel att olika typer av bergarter och zoner kan studeras i berglaboratoriet. Denna variation finns på Äspö med omgivningar. Vattenkemiska förhållanden på Äspö är också representativa för att studera de förhållanden som råder vid kustnära förläggning av en berganläggning. Grundvattnet är sött i de ytnära delarna och salt på större djup. Platsen ger vidare möjligt att genomföra experiment under byggnadsskedet med god tolkbarhet. 
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Preliminär utformning av det underjordiska berglabora 
toriet. 

Tunneln placeras på södra Äspö. Att döma av det kärnborrhål som 
utförts på södra Äspö är Smålandsgraniten dominerande bergart . 
Visst inslag av krosszoner kan förväntas ned till ca 300 m djup 
där bergmassan övergår i en mera basisk bergartsvariant - diorit
som förefaller vara betydligt tätare än det överliggande ber 
get.Sprickzonerna i tunnelområdet har till övervägande delen 
belagts meds k interferenstester och reflexionsseismik. För 
närvarande genomförs ett borr- och mätprogram för karakterisering 
av dessa sprickzoner. 
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SLUTORD. 

Det har idag gjorts mycket för att i Sverige åstadkomma ett 
komplett system för omhändertagande av det använda bränslet och 
radioaktiva avfallet. Anläggningarna CLAB, SFR och transport
systemet har internationellt väckt stort intresse och erkännande 
har givits för vårt sätt att hantera kärnkraftens avfall. Forsk
ningen för det framtida slutförvaret går vidare för utnytt jande 
av den tid mellanförvaringen i CLAB ger till vidare utveckling av 
förvarssystemet och till att utse en lämplig plats. 

De som hävdar att kärnkraftens avfallsfråga är olöslig vill jag 
påstå är omedvetna om eller inte vill kännas vid det faktiska 
läget. Avfallet går att ta om hand på ett säkert sätt och borde 
inte vara grund för någon oro. Sverige har god tillgång till 
lämplig berggrund, bra tradition i bergbyggande och det finns en 
gedigen naturvetenskaplig kunskap om de processer som är väsentliga 
för säkerheten i ett geologiskt slutförvar för radioaktiva ämnen. 

ARTIKLAR OCH INFORMATIONSKRIFTER 

Följande artiklar om arbetena med CLAB och SFR har presenterats 
vid symposier 

/1/ B. Gustavsson, T. Hedman och H. Larsson. An underground 
storage for spent nuclear fuel in Sweden. Internationellt 
symposium Rockstore 80, Stockholm 1980 

/2/ I. Spanne. Erfarenheter från tunneldrivning genom Singölinjen 
i Forsmark. Bergsprängningskommittens diskussionsmöte BK-85. 

/3/ G. SchOtz. Utsprängning av silo i Forsmark. BK- 86. 

/4/ R. Christiansson och N. Granlund. Uppföljning av förunder 
sökningar och bergklassificering vid SFR-lagret i Forsmark. 
Bergmekaniskt diskussionsmöte 1986. 

/5/ H. Larsson och R. Christiansson. A silo in bedrock for 
nuclear waste . Internationellt symposium Large Rock Caverns, 
Helsingfors 1986 . 

/6/ H. Stille, A.Fredriksson och H. Larsson. Large silo for 
waste material in Forsmark, Sweden. Internationellt symposium 
Rock Stress, Stockholm 1986. 

/7/ A. Carlsson, R.Christiansson. Rock stresses and geological 
structures in the Forsmark area. Rock stress 1986 (enl.ovan) 

samt SKBs informationsskrifter 
- Transporter av radioaktivt avfall 
- Centralt Lager för Använt Kärnbränsle - CLAB 
- Slutförvar För Radioaktivt avfall - SFR 
- Forskning om kärnavfallet, Bakgrund och översikt. 

som kan erhållas från SKBs informationsavdelning, Box 5864, 
102 48 Stockholm, Tfn: 08 -665 28 00 

© 1989, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

 
Bergteknik (BK-Dagen) 1989




