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Statens kärnkraftsinspektion

106 58 STOCKHOLM

 

SKBs FUD-program 98. Rapport "Kärnkraftavfallets behandling
och slutförvaring" och rapport "Detaljerat program för forskning
och utveckling 1999-2004"

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 1 oktober 1998 av Statens
kärnkraftsinspektion(SKI) erhållit Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB)
program för forskning samt utveckling och demonstration av inkapsling och
geologisk djupförvaring, FUD-98, som omfattar rapporter med rubricerade titlar.
Med anledning härav får SGU framföra följande.

Sveriges geologiska undersökning är central förvaltningsmyndighet för frågor om
landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. SGU har till uppgift att
tillhandahålla geologisk information inom områdena miljö och hälsa, fysisk



planering, hushållning och försörjning med naturresurser, jord och skogsbruk samt
totalförsvar. SGU skall verka för ett ekologiskt och ekonomiskt balanserat
utnyttjande av landets mineralresurser. SGU förvaltar och avvecklar statens civila
beredskapslager av olja. 

 

Allmänna synpunkter

Liksom tidigare FUD-program är FUD 98 väl utformat och av hög kvalitet.
Information om programmet har förutom i tryckt form också givits av företrädare
för SKI och SKB vid ett möte på SKI i Stockholm den 28 oktober 1998.

Avsevärda delar av forsknings- och utvecklingsarbetena har utförts vid och inom
systemet för hantering av radioaktivt avfall på befintliga kärnkraftverk och andra
anläggningar som är i drift. Föreslagen teknik framstår som allt bättre
genomarbetad. Lokaliseringen av platser för djupförvar av långlivat avfall och en
inkapslingsanläggning återstår dock att lösa. SKB har tagit till sig tidigare
framförda synpunkter från SGU angående val av undersökningsområden och
genomfört mera regionala förstudier. Goda förutsättningar för att etablera ett
slutförvar kan återfinnas i de flesta urbergsområden och de lokala skillnaderna inom
ett urbergsområde är snarare större än skillnaderna mellan de olika
urbergsområdena. År 2001 planerar SKB att välja minst två platser för
platsundersökningar. Provborrningar beräknas påbörjas år 2002. Inledande drift och
utvärdering av en inkapslingsanläggning respektive ett djupförvar beräknas därefter
starta inom en tidsperiod av 5-10 år.

 

Kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring

SGU stöder KBS 3-konceptet som innebär ett förvar på ca 500 m djup i det
svenska urberget under förutsättning att de geologiska aspekterna väger tungt vid
val av plats. Det är tillfredsställande att SKB betonar att möjligheten till återtag
skall finnas efter inledande drift och utvärdering. Det är också tillfredsställande att
alternativa utvecklingslinjer till KBS 3-metoden tills vidare följs och stöds av
SKB.

SGU vill och understryka att deponering av kärnkraftsavfall i första hand är en
nationell och inte en kommunal angelägenhet. Detta bland annat beroende på att de
säkerhetsmässiga aspekterna, där de geologiska förhållandena är av fundamental
betydelse, måste sättas i främsta rummet. Förstudierna och
platsvalsundersökningarna bör därför syfta till att oberoende av administrativa
gränser definiera var i landet det finns geologiska förutsättningarna för att etablera
ett slutförvar.

SGU anser att de hittills utförda länsvisa översiktsstudierna i tio kustlän visar på
goda möjligheter att finna lämpliga områden för fortsatta lokaliseringsstudier i
samtliga tio län. SGU instämmer i SKB’s bedömning att det utifrån generella
jämförelser och överväganden i översiktlig skala inte går att i nuläget förorda eller
utesluta en kustnära lokalisering, relativt en lokalisering till inlandet, inte heller en
nordlig lokalisering relativt en sydlig lokalisering. Föreliggande länsöversikter
visar emellertid att områden med förhöjd frekvens av jordskalv och bergrörelser
efter senaste istiden är koncentrerade till de fyra norrlandslänen. Detta pekar mot
vissa nackdelar med en nordlig lokalisering.

SGU har tidigare framhållit att det från hydrogeologisk synpunkt finns flera



omständigheter som talar för att ett slutförvar bör förläggas inom de södra delarna
av landet, då dessa delar sannolikt är de som senast och lindrigast kommer att
drabbas av en framtida nedisning. Den topografiskt betingade hydrauliska
gradienten i berggrundsvattnet är lägre utmed kusterna än inom högre liggande
inlandsterräng. Detta pekar mot fördelar för en kustetablering.

Utvärderingen av förstudierna i Nyköpings kommun och i Östhammars kommun
ger vid handen att det finns potentiellt gynnsamma områden både i kommunerna i
sin helhet liksom i anslutning till reaktorn i Studsvik respektive kärnkraftverket i
Forsmark. Utifrån det material som finns idag går det inte att rangordna de
intressanta områdena då de alla innehåller potentiellt bra berg. Även i uthålliga
zoner med plastisk deformation påträffas partier med relativt lite påverkad
berggrund, så kallade tektoniska linser. Bedömningar av bästa läge för en etablering
av ett slutförvar måste grundas på studier av konkreta områden.

 

Detaljerat program för forskning och utveckling 1999–2004

SGU ser med tillfredsställelse att SKB kommer att slutföra den nu pågående
säkerhetsanalysen SR 97 under år 1999 och att denna blir föremål för såväl
inhemsk som internationell granskning. SGU ser vidare fram mot den samlade
redovisningen av lokaliseringsunderlag som SKB förbereder liksom att få ta del av
de för SGU relevanta forskningsprojekten som planeras fram till år 2004, inte
minst det som skall behandla sprödtektonisk utveckling med hänsyn till
orogeneser, kontinentalförskjutning, seismicitet, glaciationer, landhöjningar etc.

Nedan följer kommentarer till vissa avsnitt i underlagsrapporten.

Avsnitt 3.7 "Modeller för grundvattenflöde och radionukleidtransport". SGU
bedömer att de generella målen för modellutveckling är korrekta. SGU anser dock
att det vore värdefullt att beakta topografins betydelse i olika skalor. Exempelvis
kan Topografiskt Index testas i kombination med information om vegetation och
jordarter för att studera förekomsten av in- och utströmningsområden.

Kapitel 7 "Strukturgeologi och bergets mekaniska stabilitet". SGU anser att
ansatsen och prioriteringen är riktig. SGU anser att konsekvenserna för ett
djupförvar av glaciation, landhöjning, seismicitet samt neotektoniska och
postglaciala rörelser bör studeras. Viktigt är också att klarlägga betydelsen av
regionala plastiska skjuvzoner samt att studera fördelar och nackdelar med att
förlägga djupförvaret till en relativt opåverkad tektonisk lins i en regional plastisk
skjuvzon. Problemställningen akualiseras av att området i anslutning till
Forsmarksverket i Östhammar, som bedömts som potentiellt gynnsamt, ligger i
en sådan tektonisk lins.

Kapitel 8 "Vattenflöde i berg". Vattenflöde i berg är ett av de områden som SKB
satsat stora forskningsresurser på. I FUD-98 inriktar man sig nu bland annat på
studier av vilka faktorer som är styrande för grundvattnets strömningsmönster i och
omkring en deponi. Här avser man att studera bland annat hur topografi, sjöar och
vattendrag inverkar vid den hydrauliska kopplingen mellan geosfär och biosfär.
SGU anser att strömningsmönstret är av mycket stor betydelse och vill särskilt
påpeka att strömningshastigheterna torde vara viktigast att kunna beräkna. SGU
anser även att studierna bör omfatta förlopp av förändrade förhållanden, exempelvis
genom landhöjning eller landsänkning i samband med glaciationer.

 



Kapitel 9 "Grundvattenkemi". Den systematiska genomgången av fysikaliska
processer som hittills har genomförts har identifierat betydelsen av och samspelet
mellan dessa. SGU anser att de mål och program som förslås för den kommande
6-årsperioden är välmotiverade med tanke på syftet med forskningen och befintliga
kunskaper. SGU kan inte se att några processer har förbisetts, som kan vara av
betydelse för karaktärisering av grundvattnets kemiska sammansättning och dess
angripande och transporterande egenskaper.

De föreslagna modellansatserna (M3-koden) kommer att få stor betydelse för
framtida platsundersökningar liksom att bli verktyg i andra hydrologiska
undersökningar.

Kapitel 10 "Kemi". SGU anser att den fortsatta satsningen på sorption och
diffusion liksom på mikroorganismers betydelse för förvarets långsiktiga säkerhet
är väl motiverade. SGU vill även framhålla att resultat från forskning avseende
sorptionsprocesser är av största vikt för beräkningar av föroreningstransport i andra
sammanhang. 

Kapitel 11 "Biosfären". Även här anser SGU att möjligheten att beakta topografins
betydelse i olika skalor kan vara värdefullt.

Kapitel 16 "Paleohydrogeologiska programmet" kapitel 17 "Djupborrningen i
Laxemar". Inom detta område har SKB under de senaste åren genomfört ofattande
studier av banbrytande karaktär. Man har bland annat genomfört ett flertal
modelleringar av hur framväxandet och avsmältning av en inlandsis skulle förändra
grundvattenförhållandena. De studier av grundvattnets sammansättning som
genomförts i det 1700 m djupa borrhålet i Laxemar, intill Äspö, har visat en klar
påverkan av "istidsvatten". SGU anser att det finns goda skäl att fortsätta dessa
studier inte bara i samma borrhål utan även i befintliga djupa borrhål eller i nya
djupa borrhål.

Beslut i detta ärende har tagits av undertecknad generaldirektör.

I ärendets handläggning har deltagit direktör N A Shaikh, enhetscheferna

Å Bruun och B Fogdestam, laborator C-M Backman, 1:e statsgeologerna

M Aastrup, C-F Müllern, T Wikner och C Åkerman , samt verksjurist

H-G Jansson (föredragande).
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