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Symposium: Bufferten och återfyllning som kopparkapselns 
beskyddare – vad vet vi i dag?  
 
Tid:  Onsdagen 15 juni, klockan 9.30 – 12.45, studiebesök 14.00 – 16.00 
Plats:  Hotell Corallen, Gröndalsgatan 25, Oskarshamn.  
 
Bakgrund 

De tekniska barriärerna är viktiga förutsättningar för att slutförvaret för högaktivt kärnbränsle 
ska vara långsiktigt säkert.   

Kopparkapseln som förväntas vara helt tät är ”kungen” i KBS-3 metoden och måste omges av 
skyddande barriärer som bl.a. består av block och pellets av bentonit.  Kopparkapselns 
funktion som en långsiktigt tät barriär är i hög grad beroende av bentonitbuffertens förmåga 
att skydda kapseln från korrosiva ämnen i grundvattnet.  Mycket specifika krav bör ställas på 
den typ av bentonit som ska användas i slutförvaret med avseende på svällning i vatten, 
motståndskraft mot erosion, mekaniska egenskaper, kemisk och fysikalisk stabilitet m.m.   

Bentonitleran har haft en central roll i KBS-3 metoden under lång tid och många vetenskapliga 
artiklar och rapporter finns publicerade om olika aspekter på dess egenskaper som funktion 
av grad av vattenmättnad, kompaktering, temperatur m.m. Trots att kunskaperna ökar 
tillkommer nya utmaningar mot barriärsystemet och den senaste tidens arbete med 
återfyllningen av deponitunnlar och schakt har visat på ett behov av fortsatt teknikutveckling. 

Bland de parametrar som direkt kan förväntas påverka buffertens egenskaper finns 
bentonitens mineralsammansättning och innehåll i övrigt, kvalitetskontroll, förbehandling 
(malning, vätning), kompaktering (enaxlig eller isostatisk) av ringar och block samt den 
tekniska utformningen av buffert och återfyllning.   

Mekanismer för transport av korrosiva joner från grundvattnet, radionuklider från en ev. 
läckande kapsel, gaser (framför allt vätgas) och korrosionsprodukter från kopparkapseln bör 
fastställas inte minst i relation till de temperaturgradienter som förekommer i förvaret.  Hur 
påverkas bentoniten av att utsättas för joniserande strålning från kapseln under mycket lång 
tid? 

Bentonitens egenskaper är viktiga men även hur buffert och återfyllning utformas.  I det 
senare fallet är fördelningen mellan block och pellets av intresse för centrala parametrar som 
hydraulisk konduktivitet, erosion och frysning.  SKB har nu valt ansöka om att bygga ett 
slutförvar i Östhammars kommun med hänvisning till att berget är torrt. Har detta beslut på 
något sätt påverkat den tekniska utformningen av speciellt återfyllningen? 

Syfte 

Syftet med Kärnavfallsrådets symposium i juni är att fastställa kunskapsläget idag dvs. hur det 
samlade forsknings- och utvecklingsarbete om bentonit, buffert och återfyllning har 
tillvaratagits och hur detta har påverkat deras innehåll, preparering och design.   
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Program  
 
9.00  Kaffe och smörgås  
 

9.30  Välkommen   
Torsten Carlsson, ordförande Kärnavfallsrådet  
 

9.40   
Frågeställningar från Kärnavfallsrådet till SKB    
Willis Forsling, professor emeritus i oorganisk kemi vid Luleå tekniska universitet, ledamot i 
Kärnavfallsrådet  
 

10.00  Dialog med SKB. 
Deltagande från SKB: Olle Olsson, Patrik Sellin och Esther Jonsson  

• SKB:s krav på buffertens egenskaper och sammansättning och hur de verifieras. 

• Produktion och installation av buffert och återfyll och planerade kontroller. 

• Analys av buffertens funktion efter förslutning  

• SKB:s slutsatser om kunskapsläge och återstående frågor efter SR-Site 

 
10.40 – 11.00 Kaffe 
 
11.00  Fortsatt dialog med SKB    
 

12.30  Avslutande reflektioner 
Rolf Sjöblom, Tekedo, adj. prof i Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet. 
 
12.45  Lunch   
 
13.25  Avresa från Hotell Corallen till Äspö   
 
14.00  Studiebesök Bentonitlaboratoriet och Prototypförvaret 
 
16.00  Avresa till flygplatsen och Oskarshamn     
 
 
 


