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Villkor 5 – Transporter 
Tung fordonstrafik med anknytning till SFR får anlända till eller avgå från 
Forsmarks industriområde endast mellan kl 06 och 22 helgfri måndag till fredag och 
endast mellan kl 08 och 15 på lördagar. Under övrig tid får sådan trafik med 
anknytning till SFR anlända till eller avgå från Forsmarks industriområde vid högst 
100 tillfällen per år. Uppgift om antalet ankomster eller avgångar som ankommer 
eller avgår under övrig tid enligt ovan ska ingå i den årliga miljörapporten.
Avvikelse från begränsningarna i stycket ovan får ske efter godkännande av berörd 
tillsynsmyndighet.
SKB ska så långt möjligt transportera överskottsmassor från bergarbetena 
sjövägen. SKB ska i den årliga miljörapporten redovisa andelen överskottsmassor 
som transporterats via land- respektive sjövägen samt skäl till varför 
landtransporter ägt rum.
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Trafik
Erik Setzman, civilingenjör, miljösamordnare SKB

Översikt
• Transporter till och från SFR

• Transporttider och behovet av undantag från begränsning
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• SFR-utbyggnaden ger upphov till följdverksamheter i 
form av transporter – antingen lastbilstransporter via 
väg 76 eller sjövägen via fartygstransporter. 

• Miljökonsekvenserna i MKB:n är beräknade för två 
scenarier, borttransport av bergmassor till 100 % med 
lastbil respektive med fartyg.

• SKB:s strategi för hantering av uppkomna bergmassor 
är att i första hand återanvända massorna i 
anläggningsprojekt inom eller utanför 
Forsmarksområdet för att begränsa transportbehovet.

• SKB kommer så långt det är möjligt och rimligt att 
transportera bort överskottsmassorna från SFR-
utbyggnaden med fartyg sjövägen via Forsmarks hamn.
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Transporter till och från platsen 
Antal fordonsrörelser per dygn (där inget annat anges)

Typ av fordon I dag Byggskede Driftskede Avveckling

Bussar & godstransporter 5 5 5 2
Bergtransporter:
• lastbil
• fartyg

-
-

≤ 350
3

100
-

-
-

Bentonit, cement & byggmaterial etc - 25 - 30
Personbilar, lätta fordon 120 190–270 120 40
m/s Sigrid 5–10 anlöp/år - 10–20 anlöp/år -
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• Tung fordonstrafik med anknytning till SFR ska styras till att i huvudsak anlända eller avgå från 
Forsmarks industriområde mellan kl 06 och 22 helgfri måndag till fredag och mellan kl 08 och 15 på 
lördagar. 

• Utbyggnaden av SFR är dock ett omfattande och komplext bygg- och anläggningsprojekt och det är 
inte möjligt att styra arbetena på ett sådant sätt att det exakta antalet tunga transporter under en viss 
tid alltid kan garanteras. 

• SKB har ansökt om tillstånd att tillverka betong på Stora Asphällan, men möjlighet till externa 
leveranser för att kontinuerligt försörja bygg- och anläggningsarbetena med betong behövs beroende 
på val av metod som t ex glidformsgjutning samt i händelse av störningar i egen betongproduktion. 

• SKB vill betona att kvaliteten på vissa av betongkonstruktionerna i slutförvaret bedöms vara av stor 
strålsäkerhetsmässig betydelse. Tillståndet bör inte innehålla villkor eller krav som riskerar 
strålsäkerheten i slutförvaret under drift och efter förslutning. 

• SKB anser därför att det behövs en möjlighet till avvikelse från begränsningarna gällande 
transporttider efter godkännande av tillsynsmyndigheten.
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