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WP-Cave
Mellanlagring och slutförväring av kärnbränsleavfall

Utvalda synpunkter från professor Bengt Åkessons och tekn. dr Sten G .. A. Bergman
november 1989.

Allmänt om WP-Cave

Flexibilitet i design och utförande. Tre av fyra barriärer är artificiella barriärer mot radioaktivt
utflöde.

Förvaret skall vara öppet och medge förvaring i torrhet under godtyckligt lång tid så att
kommande generationer med tillgång till ny kunskap genererad av den tekniskt -
vetenskapliga utvecklingen skall kunna övertyga sig om att vi valt lämplig metod och plats.

Förvaringsprincip
Från ett cylindriskt bergrum borras radiella hål ut mot periferin. Kärnbränsleavfallet förvaras
i dessa borrhål som har en luftspalt där luft cirkulerar under nerkylningsperioden, när det
blivit godtagbar temperatur i lagret övergår det till slutligförvaring.
Det ger möjlighet att dä bedöma konceptets funktion och tillförlitlighet, med troligen mycket
mer avancerade naturvetenskapliga kunskaper kommer att betrakta avfallsproblemet. Det
kanske finns bättre förvarsmetoder eller att avfallet kan utnyttjas helt eller delvis.
Handlingsalternativ lätt realiserbara är önskvärd.
I det berg som omger bergrummet görs en slits, som omsluter helabergrummet. Slitsen fylls
med tätande material (blandning av bentonit och sandmaterial), Utanför slitsen utförs några
tunnlar som löper runt hela anläggningen. Från dessa tunnlar borras hål som bildar en
hydraulisk bur den avleder vatten strömningar mot förvarsutrymmet. Berget med kärn-
bränsleavfallet förvaras torrt, grundvatten avledes som strömmar mot den hydrauliska
buren och bentonitbarriären.

Det grundvatten som rinner till under torrperioden pumpas upp från tunnelbotten av den
omgivande borrhälsridän. Bergrummet blir tillgängligt för tillsyn och åtgärd så länge
torrhållning pågår.

Efter avslutad torrhållning konverteras anläggningen till slutförvar. Även slutförvarsperioden
kommer att inledas som en torrperiod, då vatten transport som rör sig mot förvaret, men
hindras först av hydrauliska buren, sedan av bentonitsandbarriären.
Vattenflödet innanför den hydrauliska buren kan vara praktiskt taget nästan obefintligt,
under en period uppskattad till några tusen år.

Wp-Cave-konceptet omfattar många fler förmånliga egenskaper och potentiella fördelar
som inte ryms här. WP-Cave bör uppfattas inte bara som ett seriöst alternativ till andra
förvarsmetoder, utan som ett mera utvecklat alternativ genom inbyggd flexibilitet.
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1. TRANSPORT AV BEHÅLLARE

2.PERSONALTRANSPORT

3. VENTILATIONSSCHAKT

4. SCHAKT FOR UTTAG OCH
FYLLNING A V BARRIÄR

5. BENTONIT-SANDBARRIÄR
MED TJOCKLEK SM

Design: IvarSagefors
Drawing OlleRydberg
January 1985

Revised June 1985
Revised Oet.1985

6. RINGTUNNEL FÖR
HYDRAULISKA BUREN

7. HAL FÖR HYDRAULISKA BUREN

8. PUMPSTATION

9. FLAKTRUM

10. INVÄNDIGT FLÄKT·OCH
VARMEVÄXLARRUM

11. VENTILATIONSBYGGNAD

12. VENTILATIONSSCHAKT

13. HISSMASKINERI

14.CENTRALSCHAKT

15. TRANSPORT- OCH
HANTERINGSUTRUSTNING

16:BRÄNSLEBEHALLAREI
FÖRVARINGSPOSITION



WP-CAVE 4 (35)Hydrauliccage
.,,.·-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..
t'il------------..;:

---- .. ----------

CDMain shaft for excavation i Ventilation shaft
and refilling of slot Bentonlte-sand barrier with

I Transportation of canisters a thickness of 5 m
Water system i Annular tunnels
Shaft for construction of Drlllholes In Jlydraullc cage

hvdraulic caae Pumn station
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1. Bulstorage room
2. Heat exchange
3. Central.storageabaft .

Artist's view of storage

4. Outer ventllatlon shaft
5.  Inner ventilationshaft
8. Canister  channel
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