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regional tektonik 

Forsmarkområdets omgivning

närområdet

klimat hittills

i framtiden

avfallsförvaring

slutsatser – radioaktivt avfall ska inte placeras i 

områden med rörligt grundvatten och inte i 

nära anslutning till eller i tektoniska zoner



Det planerade 

förvaringsområdet

Höga bergspänningar i 

förvaringsområdet visar att 

tröskeln till jordskalv är sänkt



Forsmarkszonen        Singözonen

Kombinerad höjd- och 

batymetrisk karta 

Båda zonerna har associerade 

tydliga skjuvlinsformer med 

tvärgående spricksystem som tyder 

på blockrörelser i stelt tillstånd



Förvaringsplatserna för både det högaktiva och det medel-lågaktiva 

avfallet är tänkt att vara i och i direkt anslutning till en betydande 

tektonisk zon.

Det visas av sambandet mellan näraliggande tydligt tektoniskt 

ändrade områden i geologisk närtid (inte för miljarder år sedan som 

SKB tror).

Inga data har presenterats som belyser zonens funktion i den 

pågående inre plattektoniken (tektonik pågår inte bara vid 

plattgränserna).

Mätningar som kunde belysa detta har avbrutits i förtid. En regional 

analys som kunde belysa detta har inte utförts.

En kombinerad höjd- och batymetrisk karta över hela zonen mellan 

Gävle och Norrtälje och flygmagnetiska mätningar behövs som ett 

nödvändigt underlag för att bedöma den lokala tektonikens samband 

med den regionala.

Prognoser om den framtida geologiska utvecklingen i ett flera tusen 

till 100 000 tusen års perspektiv kan inte enbart baseras på 

utvecklingen under historisk tid (några 100 år) eller okunniga 

påståenden om att ingenting hänt i området sedan över en miljard år.
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Variation av jordens 

banparametrar och 

effekten på 

solinstrålningen på de 

latituder där is kan 

ackumuleras



Prognoser om utvecklingen av framtida klimat har avsevärt 

komplicerats sedan människan ändrat en del av 

förutsättningarna. Det går inte att bara kopiera utvecklingen 

efter den föregående värmeperioden.

Utvecklingen av klimatet har betydelse för havsnivåändringar 

och därmed också för grundvattenströmning och 

grundvattensammansättning på de djup som förvaringen avser.

Ökad salthalt i grundvatten och förekomsten av elektriska 

strömmar i jordskorpan påverkar korrosionsförhållanden 

avsevärt.

Grunvattenströmning kan lokalt ändras drastiskt i samband 

med jordskalv – med ökad hydraulisk konduktivitet och 

samband med djupare och varmare områden i jorskorpan. 



SSM ska agera som oberoende instans i förhållande till 

kärnkraftsindustrin – inte som dess hjälpreda med att 

försvara fantasifulla lågrisk scenarier som t.ex. SKB lanserar.

Ett värsta scenario måste utredas – ty erfarenheten har lärt 

oss att det osannolika inträffar när det gäller kärntekniska 

anläggningar.

De försäkringar om mångtusenårig hållbarhet och oerhört låg 

strålning är utslag av ett slags oansvarig teknohybris. 

(I stil med uttalandet att allt radioaktivt avfall från svenska 

reaktorer ryms i en normalstor  villa).

Ritningen till dessa husbyggen har hittills kostat ca 40 

miljarder och befunnits otillräckliga av mark och 

miljödomstolen.



Undersökningar har visat att 

grundvatten på stora djup är stagnant 

och att det inte sker utbyte mellan 

djupt tungt grundvatten och högre 

liggande färskvatten. Åldern på det 

djupa grundvattnet har visat sig vara 

mycket hög. Gränsskiktet där 

övergången sker till djupt grundvatten 

kan bestämmas med olika geofysiska 

metoder och genom borrning.

Förvaring utanför området med rörligt 

grundvatten är en nödvändig 

förutsättning för att minimera risken för 

spridning av radioaktiva ämnen till 

biosfären.


