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REDOVISNINGENS UPPLÄGGNING

I regeringsbeslutet 78-10-05 angående laddningsansökningar för
Ringhals 3 och Forsmark 1 anges att viss kompletterande geologisk
undersökning fordras för att villkorslagens krav skall vara helt
uppfyllda. KBS har därför utfört ytterligare borrningar och
mätningar inom de tidigare undersökta områdena vid Karlshamn och
Finnsjön. Vid såväl Karlshamn som Finnsjön har fyra nya hål
borrats. Dessutom har ett tidigare hål vid Karlshamn fördjupats.

Syftet har varit att komplettera det dataunderlag som skall
utgöra grund för bedömningen huruvida det finns bergformationer
av tillräcklig storlek, som har de egenskaper som förutsätts i
KBS tidigare redovisade säkerhetsanalys.

De kompletterande undersökningarna bekräftar den bild av de
geologiska förhållandena så som de tidigare redovisats.

I KBS tidigare redovisning angavs att undersökningarna inom de
tre områdena vid Karlshamn, Finnsjön och Kråkemåla visade att det
förstnämnda framstod som mest attraktivt. Denna uppfattning stöds
av nu erhållna mätdata. De nya mätresultaten från karlshamnsom-
rådet är dessutom mer enhetliga än för finnsjöomradet och visar
på ett enkelt och tydligt sätt att säkerhetsanalysens förutsätt-
ningar är väl uppfyllda inom ett tillräckligt stort område. I
denna rapport har därför karlshamnsområdet valts som exempel på
ett område som uppfyller villkorslagens krav.

Villkorslagen kräver endast att förekomsten av en tillräckligt
stor bergformation med de erforderliga egenskaperna påvisas och
inte att en viss plats för ett slutförvar skall utses eller
föreslås. Innan lokaliseringen av ett slutförvar fastställs någon
gång kring sekelskiftet kommer omfattande undersökningar av olika
tänkbara områden att genomföras. Detta arbete har påbörjats inom
Programrådet för Radioaktivt Avfall, Prav. Rekognoseringår under
KBS-arbetets gång har visat förekomsten av flera bergpartier som
synes ha de ur slutförvaringssynpunkt erforderliga förutsätt-
ningarna och dessutom en betydande geometrisk utbredning. Främst
därför att markägarna inte medgett borrningar har dessa områden
inte kunnat studeras närmare.



I det följande ges i kapitel 2 en allmän bakgrund till de fråge-
ställningar som aktualiserats av regeringsbeslutet 78-10-05. Där
diskuteras bl a dimensioneringen och den geometriska utformningen
av ett slutförvar samt de möjligheter som finns att påverka slut-
förvarets säkerhetsmarginaler.

I kapitel 3 redogörs för de kompletterande geologiska undersök-
ningarna och deras resultat.

Kapitel 4 behandlar de geologiska förutsättningar som använts i
säkerhetsanalysen och kapitel 5 slutligen, omfattar en samman-
fattning och anger KBS slutsatser.



BAKGRUND

2.1 Laddning sansökningar för Ringhals 3^ och Forsmark 2.

Lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle
m m (SFS 1977:140, den s k villkorslagen) anger de krav rörande
bl a hantering och slutförvaring av det högaktiva avfallet som
måste uppfyllas för att regeringen skall kunna ge tillstånd att
tillföra kärnbränsle till nya kärnkraftreaktorer.

Statens Vattenfallsverk inlämnade 1977-12-06 ansökan om sådant
tillstånd enligt villkorslagens § 2, andra stycket, för block 3
vid Ringhals kraftstation. 1978-04-06 inlämnade Forsmarks Kraft-
grupp AB en motsvarande ansökan avseende block 1 vid Forsmarks
kraftstation.

I båda ansökningarna åberopades dels avtal om upparbetning av
kärnbränsle, dels en redovisning av hur en säker slutlig för-
varing av högaktivt avfall från upparbetningen av använt kärnj
bränsle kan ske enligt KBS rapport "Kärnbränslecykelns slutsteg -
Förglasat avfall från upparbetning". /

2.2 Regeringsbeslutet 78-10-05 och dess innebörd

Regeringen fattade 78-10-05 beslut i ansökningsärendena rörande
laddning av Ringhals 3 och Forsmark 1. I beslutet anges bl a:

"Det upparbetningsavtal som åberopas i ansökningen står
enligt regeringens bedömande i överensstämmelse med vill-
korslagens krav. Däremot har regeringen vid sin bedcjmning av
förutsättningarna för en helt säker slutlig förvaring av det
högaktiva avfallet funnit att viss kompletterande geologisk
undersökning fordras för att lagens krav skall vara helt
uppfyllda.

Villkorslagen uppställer inte något krav på att sökanden
skall ange viss bestämd plats för slutförvaret. Lagen får
emellertid i förevarande fall anses innebära att sökanden
skall visa att det finns område eller områden i Sverige som
har en sådan beskaffenhet att en slutförvaring kan ske i
enlighet med de krav lagen ställer.

Den kompletterande geologiska undersökningen bör därför visa
att det finns en tillräckligt stor bergformation på aktuellt
djup och med de egenskaper som KBS säkerhetsanalys i övrigt



förutsätter. Regeringen vill i detta sammanhang erinra om
att de krav som behöver ställas på bergformationens volym
och form beror dels på avfallsmängden, dels på vilken geo-
metrisk konstruktion ett slutförvar ges. Den utformning av
bergförvaret som KBS ursprungligen angett kan komma att
modifieras med hänsyn till dessa krav.

Vad som sålunda fordras är enligt regeringens bedömning
ytterligare provborrningar och därav föranledda mätningar i
sådana bergområden som enligt sökanden har de nyss angivna
geologiska egenskaperna.

På grund av det anförda kan ansökningen inte f n bifallas."

Av det anförda framgår att regeringen ansett den av KBS före-
slagna förvaringsmetoden som sådan vara helt säker i lagens
mening. Däremot har regeringen funnit att KBS inte redovisat
geologiska undersökningsdata-i den omfattning som krävs för att
övertygande visa att det finns ett eller flera tillräckligt stora
områden i Sverige med de egenskaper som förutsatts i säkerhets-
analysen.

2.3 Dimensioneringsgrunder för ett slutförvar

I KBS rapport rörande förglasat avfall från upparbetning har de
olika anläggningarna för omhändertagande och slutförvaring av
högaktivt avfall dimensionerats för den avfallsmängd som produ-
ceras i 13 reaktorer, vardera med en drifttid av 30 år. Denna
avfallsmängd motsvarar ca 9000 ton uran och är fördelad på 9000
avfallscylindrar med högaktivt avfallsglas. Denna dimensionering
utgår från 1975 års riksdagsbeslut om att det svenska kärnkraft-
programmet 't v skulle inriktas på 13 reaktorer. Den innebär att
utrymme skall redovisas för den mängd avfall som motsvarar 9000
ton uran eller lika många avfallskapslar.

Strikt formellt enligt villkorslagens krav skulle det vara till-
räckligt att f n redovisa slutförvarsmöjligheter för den mängd
högaktivt avfall som kominer att produceras av de två reaktorer
som den nu aktuella laddningsansökningen avser, nämligen Ring-
hals 3 och Forsmark 1. Detta ger den undre gränsen för slut-
förvarets dimensionering, som då motsvarar ca 1500 ton uran eller
lika många avfallskapslar. Denna undre gräns saknar dock praktiskt
intresse, då de kompletterande geologiska undersökningarna har
visat att betydande bergvolymer med tillfredsställande egenskaper
finns tillgängliga i karlshamnsområdet.

2.4 Slutförvarets geometriska utformning

I KBS tidigare redovisning har slutförvaret utformats som ett
tunnelsystem på ca 500 meters djup .Anledningen till att slutför-
varet föreslogs bli förlagt helt på en nivå och inte fördelat på
flera nivåer var huvudsakligen att erhålla en spridning av det
värmeavgivande avfallet över en stor yta och därigenom begränsa



temperaturstegringen. Det krav som uppställdes var att den
högsta yttemperaturen hos den varmaste avfallskapseln med viss
marginal skulle understiga 100°C. Som framgår av 111 uppgår
yttemperaturen hos den varmaste kapseln till ca 65°C. Ett slut-
förvar för 9000 kapslar skulle rymmas på ett hälften så stort
område om kapslarna fördelas lika på två nivåer. Med ett verti-
kalt avstånd av 100 m erhålls ingen ökning av den maximala
temperaturen hos kapslar och berg och marginalen till det angivna
gränsvärdet 100°C är oförändrad. Temperaturen kommer emellertid
att sjunka betydligt långsammare i ett tvåvånings- än i ett
envåningsförvar, se fig 1.

Ett lämpligt arrangerat slutförvar fördelat på två eller even-
tuellt flera våningar synes inte kunna medföra någon påtaglig
ändring av de förhållanden som påverkar förvarets säkerhet. I
denna rapport redovisas dock en förläggning av samtliga kapslar
på en nivå.

2.5 Några principiella möjligheter att påverka slutförvarets
s äkerhet smarginaler

Av de utredningar som hittills genomförts inom KBS-projektet
framgår att säkerhetsmarginalerna hos ett slutförvar i hög grad
kan påverkas av utformningen av vissa tekniska barriärer. Sålunda
är spridningsförloppet för de olika ämnen, som ingår i det hög-
aktiva avfallet, beroende av

kapselmaterial och kapselns utformning
buffertmaterialet

- avfallsglasets egenskaper

De säkerhetsmarginaler som är beroende av naturliga barriärer kan
påverkas genom

- val av förläggningsplats
förläggningsdjup

0m ett slutförvar utformas enligt det förslag, som KBS angett för
förglasat avfall, erhålls en stor säkerhetsmarginal mot skadlig
spridning av radioaktiva ämnen. KBS fortsatta studier har visat
att säkerhetsmarginalen i flera avseenden är tilltagen i överkant
och att förenklingar av utformningen är möjliga utan att den
erforderliga säkerheten äventyras.

Ä andra sidan är det också möjligt att öka säkerhetsmarginalen
genom olika åtgärder. Sålunda skulle ett utbyte av bly-titan-kap-
seln mot en kapsel av koppar i kombination med ett utbyte av
buffertmaterialet från sand-bentonit till högkompakterad bentonit
Hl öka kapsel livslängden väsentligt. Radioaktiviteten i det så
inkapslade avfallet skulle sannolikt ha sjunkit till en så låg
nivå innan någon glasutlakning påbörjas att övriga barriärers
funktion får en underordnad betydelse.

Avfallsglasets sammansättning och därav beroende lakningsegen-
skaper är f n föremål för omfattande undersökningar i flera



länder. Det kan förutses att dessa undersökningar kommer att leda
till att ett än mer lakningsbeständigt glas kan framställas.

Grundvattnets kortaste transporttid kan förlängas genom att för-
lägga förvaret djupare än 500 m. En sådan förlängning av trans-
porttiden i kombination med de radioaktiva ämnenas fördröjning
p g a kemiska reaktioner och deras avklingning vid vandringen
genom bergsprickorna leder till en påtaglig minskning av den
mängd radioaktiva ämnen som kan nå biosfären.

Genom val av tekniska insatser och teknisk utformning kan således
säkerhetsmarginalen påverkas inom tämligen vida gränser. I denna
redovisning förutsätts dock att slutförvaret utformas helt enligt
de principer som redovisats i KBS rapport "Kärnbränslecykelns
slutsteg - Förglasat avfall från upparbetning".



KOMPLETTERANDE GEOLOGISKA UNDER-
SÖKNINGAR

3.1 Under sökningarnas omfattning

De kompletterande undersökningarna påbörjades i oktober 1978 inom
de tidigare undersökta områdena öster om Finnsjön och vid Karls-
hamn, fig 2. Undersökningarna omfattar kompletterande geologisk
kartering, borrning av fyra nya hål inom vardera finnsjö- och
karlshamnsområdena, kartering av borrkärnor, mineralogiska
undersökningar och permeabilitetsbestämningar. Vissa komplette-
rande geofysiska mätningar och grundvattenanalyser har dessutom
genomförts.

Från tidigare undersökningar är det känt att bergets ytliga delar
kan ha en högre frekvens öppna sprickor. Beskaffenheten hos
ytberget påverkar endast i ringa grad slutförvarets säkerhet. Det
har därför inte ansetts väsentligt att här redovisa permeabili-
tetsbestämningar för borrhålens översta 250 m. Kärnkartering har
emellertid utförts och redovisas för hela borrhålslängderna.

Såsom nämnts i kap 1 har karlshamnsområdet valts som exempel på
ett område som uppfyller villkorslagens krav. I denna rapport
redovisas därför endast resultaten från Karlshamn. I de tekniska
rapporter, där de detaljerade undersökningsresultaten redovisas
behandlas dock såväl finnsjö- som karlshamnsområdena.

3.2 Undersökningsprogram för karlshamnsområdet

De observationer som tidigare gjorts vid Karlshamn i ett djupt
borrhål och i angränsande bergrum har visat att berggrunden där
genom den allmänt ringa sprickförekomsten erbjuder goda förut-
sättningar för ett slutförvar för högaktivt avfall. Undersökning-
arna vid Karlshamnsverket har därför kompletterats med fyra nya
borrhål. Med anledning av den kritik som framförts mot att de
tidigare undersökningarna inte sträckte sig djupare än till 500 m
beslöts att utföra de nya hålen till vertikala djup varierande
mellan 522 m och 595 m. Det tidigare borrhålet har dessutom
fördjupats från 500 m till 790 m. Läget av de hål som borrats
inom karlshamnsområdet visas på fig 3.

Bestämmande för hålens placering har varit följande.

ICa^^ det först borrade hålet, har fördjupats för att öka känne-
domen om bergets beskaffenhet på stora djup,
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I£a_2_ har riktats söderut med tanke på en förmodad öst-västlig
svaghetszon vid övergången till Sternöhalvöns södra del,

Ka_3_ har riktats österut för undersökning av områdets östra
delar,

lCa_4_ i norra delen av Sternö är borrat i direkt anslutning till
en sprickzon i Munkahusviken för att utröna effekten på sido-
berget,

£a_5_ placerat nära Ka 4 men riktat söderut från sprickzonen.
Denna utsättning är avsedd att belysa förhållandena vid gränsen
mellan sprickzonen och mer ostörd berggrund.

3.3 Undersökningsresultat från kar1shamnsområdet

3.3.1 ICärngranskni£g_

Resultatet av kärngranskningen från borrhålen inom karlshamns-
området har av SGU sammanfattats på följande sätt /3/.

"Den borrning som utfördes på Sternö, Ka 1, gav till resultat en
kärna med extremt låg sprickfrekvens. Bergarten var huvudsakligen
av kustgnejstyp där en viss förgrovning kunde iakttagas mot
djupet. I 'KBS Teknisk rapport' nr 60 redovisades misstanken om
att man troligtvis (på grund av ökad permeabilitet och struk-
turförändring i kärnan) närmade sig en bergartskontakt i slutet
på detta hål.

De nya borrningarna verifierade den misstanken genom att man vid
fördjupningen av Ka 1 gick in i granit av Karlshamnsgranittyp.
Detta förhållande synes dock inte påverka sprickfrekvensen nämn-
värt.

I de nya borrhålen Ka 2, Ka 3 och Ka 5 är resultaten obetydligt
sämre än Ka 1. I Ka 5 förekommer spridda sprickzoner ner till ca
200 m. Kustgnejsen har ändrat karaktär och genom påverkan av
graniter migmatiserats och förgrovats. Gnejsgranit med ögon av
kalifältspat är vanlig i övergången till mer granitisk material.
Bergartskontakten är dock inte av tektonisk karaktär utan berg-
arterna synes gripa in i varandra.

Borrhål Ka 4 som är borrat i direkt anslutning till Munkahusviken
uppvisade ställvis intensiv sprickbildning och visar Sternös
nordvästliga begränsning till en rörelsezon.

Slutsatsen av de sammantagna borrhålsundersökningarna på Sternö
kan sammanfattas som nedan:

Förutom borrhål Ka 4 uppvisar kärnorna en låg sprickfrek-
vens.

- Bergarterna domineras av kustgnejs (huvudsakligen i ytan),
gnejsgranit och granit. Ingen skillnad i dessa bergarters
makrouppsprickning har r gistrerats.
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Sprickfyllnader, huvudsakligen i form av kalcit, underordnat
förekommer gips. Klorit uppträder som beläggning pä sprick-
ytorna."

De spricklinjer, som konstaterats eller kan förmodas förekomma
inom området, visas på fig 4.

3.3.2 P̂ e£meaMjL̂ i_t e^smätning ar_

Resultat av permeabilitetsmätningar i tremetersintervall i borr-
hålen Ka 1, Ka 2, Ka 3 och Ka 5 redovisas i fig 5a-d. I borrhålet
Ka 4 har inga permeabilitetsmätningar utförts, då hålet borrats
enbart med syfte att belysa läget av och förhållandena kring en
krosszon.

Vid mätningar med dubbla manschetter med relativt kort inbördes
avstånd påverkas resultaten av vissa felkällor som behandlas i
I kl. Efter dubbelmanschettmatningarna i borrhål Ka 5 konstatera-
des dessutom att en läcka uppstått i utrustningen, vilket lett
till att för höga flödesvärden registrerats. Av dessa anledningar
har programmet kompletterats med enkelmanschettmätningar, där den
genomsnittliga permeabiliteten bestämts på längre sträckor från
hålens botten och upp till olika nivåer. Resultaten av dessa
mätningar redovisas i tabeller i fig 5a, 5b och 5d. Enkelman-
schettmätningar har utförts vid olika övertryck, varvid en viss
variation erhållits hos beräknade permeabiliteter. I tabellerna
angivna värden hänför sig till övertrycket 0,6 MPa.

1 borrhålet Ka_l_har erhållits en genomsnittlig permeabilitet av
2 x 10" 1 2 m/s mellan nivåerna 199,5 m och 778,5 m. Om detta
genomsnittsvärde skulle hänföra sig till ett utflöde i berget i
endast en tremeterssektion skulle permeabiliteten där vara
4 x 10-10 m/s. Förekommer utläckning i flera sektioner är permea-
biliteten i var och en av dessa lägre.

I borrhålet Ka_2_har erhållits en genomsnittlig permeabilitet av
5 x 10~12 m/s mellan nivåerna 350 m och 576 m. På samma sätt som
ovan angetts för borrhål Ka 1 kan man härur beräkna den högsta
permeabiliteten hos en enskild tremeterssektion till 4 x 10~10
m/s.

Mätningarna i borrhålet Ka_3_visar en sprickzon mellan ca 300 och
350 m borrhålslängd. Därunder varierar de i tremeterssektioner
uppmätta permeabiliteterna mellan 10~9 och 10 ^ m/s. Enkelman-
schettmätningar har inte utförts i Ka 3 men kan förutsättas ge i
princip samma resultat som erhållits i Ka 1, Ka 2 och Ka 5. Av
kärngranskningen framgår att de djupare delarna av Ka 3 är ex-
tremt sprickfattiga.

Som ovan nämnts konstaterades efter mätningarna i Ka_5_att en
läcka uppstått i utrustningen. De permeabilitetsvärden för tre-
meterssektioner som anges i fig 5d är därför felaktiga. Vid
enkelmanschettmätning mellan 300 m och 578 m erhölls en genom-
snittlig permeabilitet av 4 x 10~*2 m/s. Om hela det uppmätta
flödet hänförs till en enda tremeterssektion skulle denna ha
permeabiliteten 4 x lO"-^ m/s.

Enkelmanschettmätningarna visar att permeabiliteten^under 200-
350 m djup genomgående ligger inom intervallet 1 0 ~ n å
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~* 1210 m/s. I enskilda tremeterssektioner kan enstaka värden
omkring 10~ 1 0 m/s dock inte helt uteslutas. De mycket likartade
resultat som erhållits från de olika borrhålen talar för att
dessa permeabilitetsförhallanden är kännetecknande för huvuddelen
av bergmassan inom de partier, som angetts kunna inrymma förvaret.

3.3.3 Grundvattenkemi

Grundvattnets beskaffenhet bestäms av reaktioner mellan den
infiltrerande nederbörden och jordlagren och berggrunden.

I det aktuella infiltrationsområdet består berggrunden av
gnejs- och granitbergarter med likartad mineralsammansättning.
Grundvattnets långsamma rörelser gör att det på 500 tn djup ligger
i nära jämvikt med förekommande mineraler. Dessa utgör ett buf-
fertsystem som förhindrar att tänkbara förändringar av nederbör-
dens mängd eller sammansättning skulle medföra några större
förändringar i grundvattenkemin.

I de kompletterande undersökningarna har ingått analyser av
vattenprover från relativt litet djup i borrhålet Ka 1, i två
observationshål från markytan nära bergrummen samt från en tunnel
som förbinder bergrummen. Dessutom har en analys utförts av
östersjövatten. Analysresultaten återfinns och diskuteras i /5/.
Där redovisas också analyser från grundvatten i karlshamnstrakten
och andra delar av Blekinge.

I vissa avseenden ligger de nya analysresultaten utanför det
intervall, som tidigare bedömdes sannolikt för grundvatten i berg
på 500 m djup /2, vol II, sid 108/. Detta gäller främst S0,2~-
halten som uppgår till mellan 56 och 250 mg/l, att jämföra med
tidigare sannolikhetsbedömning 1-15 mg/l. Förhållandet kan
förklaras av att proverna tagits på ringa djup, och eventuellt av
en i det närmaste avslutad uttvättning av gammalt saltvatten.

2+
Förekomst av Fe i vattenproverna visar att de kommer från en
reducerande miljö.

Resistivitetsloggningen på flera nivåer i borrhålen Ka 4 och Ka 5
visar ingen anmärkningsvärd salthalt.

3.3.4 (Jr undya ttenröre ljer

Topografin hos det aktuella området vid Karlshamnsverket medför
att grundvattnets horisontella rörelsekomponent blir i stort sett
radiell från områdets högsta punkt, som ligger ca 50 m över
havet, jfr fig 6. Grundvattenrörelserna kan därför beskrivas med
hjälp av en radialsymmetrisk två-dimensionell modell som finns
beskriven i /6/.

Beräkningar 111 har utförts av rörelseriktning, flödestider och
gradienter i profilerna A-C enligt fig 6. I figuren har det
tänkta slutförvarsområdet markerats. Som förutsättningar för
beräkningen har valts en permeabilitet av 10"^ m/s, en porositet
av 10""-* samt grundvattenytor, som följer terrängen resp havsytan.

I fig 7a-c visas strömlinjer i de olika sektionerna. För sek-
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tion A gäller antagandet att ett obegränsat hav vidtar vid
Munkahusvikens södra strand. För sektion B gäller de verkliga
topografiska förhållandena. För sektion C har bortsetts från allt
hav, d v s havsbottnen har förutsatts vara torrlagd.

?å fig 3 visas de beräknade tiderna för grundvattnets transport
från slutförvaret upp till markytan resp havsbotten. Det framgår
därav att den kortaste beräknade transporttiden uppgår till ca
1 000 år. Denna tid gäller ett begränsat område i förvarets norra
del. För förvaret i övrigt erhålls väsentligt längre transport-
tider. Då den uppmätta permeabiliteten är väsentligt mindre än
10~9 m/s, blir de verkliga transporttiderna även betydligt längre
än vad som visas på fig. 8.

Av speciellt intresse är egenskaperna hos det berg som närmast
omger deponeringshalen. Detta berg kan med ledning av erhållna
mätresultat förutsättas ha en permeabilitet av högst 10-1l m/s.
Gradienten inom förvarsområdet på 500 m djup har beräknats till
mellan 0,009 och 0,02. Vid porositeten 10"3 11, Vol 11:3.4.5/
erhålls då enligt Darcy's lag en transportsträcka för grundvatt-
net av 1,0 resp 2,4 m under 400 år.
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GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER-
HETSANALYSEN

4.1 Allmänt

Regeringsbeslutet av den 5 oktober 1978 anger syftet med den
kompletterande redovisningen: "... undersökningen bör därför visa
att det finns en tillräckligt stor bergformation på aktuellt djup
och med de egenskaper som KBS säkerhetsanalys i övrigt förut-
sätter".

Detta innebär att sådana egenskaper hos berget som utgjort
förutsättningar vid den säkerhetsanalys som ingick i den tidigare
lämnade redovisningen nu får karaktär av kriterier vid bedöm-
ningen av huruvida de geologiska undersökningarna visar på före-
komst av acceptabelt berg eller ej.

Avgörande för säkerhetsbedömningen av ett slutlager för förglasat
högaktivt avfall är de stråldoser omgivningen kan komma att
utsättas för. De beräkningsled i säkerhetsanalysen, som är be-
roende av gelogiska ingångsdata är tiden för kapselgenombrott,
avfallsglasets utlakningshastighet samt grundvattnets och av-
fallsämnenas transporttid i berget. Med geologiska data avses här
även sådana som baseras på geokemiska och hydrogeologiska
förhållanden.

Med hänsyn till de osäkerheter, som kan ligga i tillgängliga data
och beräkningsmetoder, valdes ingångsdata till säkerhetsanalysen
genomgående så att resultaten skulle ge en övre gräns för möjliga
konsekvenser.

Under den tid som gått sedan säkerhetsanalysen för förglasat
avfall genomfördes har kunskaperna utökats väsentligt, främst
genom det arbete som ligger bakom KBS rapport angående slutför-
varing av använt kärnbränsle 111. Det har därvid ytterligare
verifierts att säkerhetsanalysen av slutförvaringen av högaktivt
avfallsglas på väsentliga punkter innehåller stora säkerhets-
marginaler.

I de närmast följande avsnitten behandlas betydelsen av de
geologiska ingångsdata som använts vid säkerhetsanalysen samt i
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vilken grad resultaten från de kompletterande undersökningarna
skulle kunna påverka valet av dessa data. I anslutning härtill
kommenteras säkerhetsmarginalerna mot bakgrund av den nya infor-
mation som föreligger.

4.2 Grundvattenkemi

Mängden korrosiva ämnen intill avfallskapslarna påverkar den tid
kapslarna förblir täta och avfallsglaset därmed oåtkomligt för
utlakning. Den takt med vilken avfallsglaset senare utlakas
påverkas av grundvattnets kemiska sammansättning. Grundvattenke-
min påverkar också de fördröjningseffekter som uppträder när de
från avfallsglaset utlösta ämnena transporteras med grundvattnet
i bergets sprickor.

Den kemiska miljön kring ett slutförvar finns behandlad i 12, vol
11:3.5/.

JCaj>själJcoj:rosioii

Avfallscylindrarna föreslås i KBS förslag bli inneslutna i
kapsel av bly och titan.

en

Korrosionsinstitutet och dess referensgrupp har i sin slutbedöm-
ning av blytitankapseln /8/ angett dess sannolika livslängd till
tiotusentals år. Även om man förutsätter att titanet inom rela-
tivt sett kort tid skadas genom s k fördröjt brott så bedöms
kapslingens livslängd till minst 1000 år. Den beräknade minsta
livslängden bestäms av det försiktiga antagandet att alla till-
gängliga oxidanter bidrar till de korrosionsangrepp som blyin-
fodringen kan utsättas för.

Den betydelse som grundvattnets kloridhalt haft vid bedömningen
av kapsellivslängden har varit knuten till den grop- och spalt-
korrosion hos olegerat titan som under vissa betingelser kan
uppstå i varm kloridlösning.

Den helt dominerande oxidanten för bly är den syremängd som maxi-
malt kan kvarstå efter att tunnlarna fyllts med buffertmaterial.
Mängden oxidanter som kan tillföras med grundvattnet är i jämfö-
relse härmed obetydlig. Utgår man från förutsättningen att grund-
vattnet maximalt kan innehålla 0,1 mg O2 per liter /2, Vol II,
sid 108/ erhålls här ett helt försumbart tillskott jämfört med
det syre som diffunderar fram till kapseln från i buffertmateri-
alet innesluten luft. I realiteten torde dock det faktum att
grundvattnet på aktuella djup är reducerande, medföra att ett
vattenflöde genom förvaret snarare minskar än ökar tillgången
till syre i förvaret.

Valet av 1000 år som en minsta livslängd för kapseln påverkas
alltså inte av de normala variationerna i grundvattnets kemiska
sammansättning.
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I säkerhetsanalysen använda värden på lakningstakt hos avfalls-
glaset baserar sig på resultat av läkningsförsök utförda med
vattenlednings-, havs- och destillerat vatten, där tillgången på
vatten varit obegränsad. Grundvattnets förmåga att lösa glasets
kiselsyra vid de i ett slutförvar rådande förhållanden blir
väsentligt lägre. Härtill medverkar, dels att flödena är så låga
att den ringa tillgången på vatten begränsar utlakningen, dels
att vattnets lösningsförmåga redan till stor del tagits i anspråk
för upplösning av bergets och sprickmineralens kiselsyra. Skill-
naden mellan den i säkerhetsanalysen förutsatta och den verkliga
och betydligt långsammare upplösningstakten hos glaset har be-
lysts under remissbehandlingen av KBS-rapporten.

De i /5/ redovisade variationerna i grundvattnets kemiska samman-
sättning i övrigt, d v s bortsett från kiselsyrehalten, är av
underordnad betydelse för glasupplösningstakten och påverkar inte
valet av glasupplösningsdata i säkerhetsanalysen.

I KBS tidigare säkerhetsanalys har fördröjningsfaktorerna för
olika ämnen beräknats med utgångspunkt från försök med luftat
vatten (oxiderande miljö) och korta kontakttider mollan de i
grundvattnet lösta ämnena och bergytorna. I samband med KBS
studier avseende slutförvaring av använt kärnbränsle har om-
fattande försök också utförts med syrefritt vatten (reducerande
miljö). Detta motsvarar den kemiska miljö som kommer att råda i
ett slutförvar vilket framgått dels av mätningar av redoxpoten-
tial och syrehalt i grundvatten från borrhål, dels av litte-
raturdata refererade i /2, Vol 11:3.5/. För flera av de nuklider
som är av betydelse erhålls väsentligt större fördröjning i en
reducerande miljö än i en oxiderande miljö /9/. Samma referens
visar att de långa kontakttider som blir aktuella vid långsamma
grundvattenrörelser leder till ökade fördröjningseffekter.

Av de kemiska förhållanden som kan påverka fördröjningseffekterna
är redoxpotentialen av helt avgörande betydelse. Den reducerande
miljön innebär att de fördröjningsfaktorer som använts i säker-
hetsanalysen och som baserats på oxiderande miljö innehåller
mycket stora säkerhetsmarginaler för vissa betydelsefulla radio-
aktiva ämnen. Vid sidan härav har den observerade variationen i
grundvattnets sammansättning en försumbar inverkan på fördröj-
ningseffekterna. Vattenkemin påverkar sålunda inte valet av
fördröjningsfaktorer i säkerhetsanalysen.

4.3 Bergets permeabilitet

Permeabiliteten i berget bestämmer vid en given hydraulisk gra-
dient grundvattnets transporttid, den mängd grundvatten som pas-
serar kapseln och utgör också en ingångsparameter vid beräkningen
av avfallsämnenas fördröjning.

£r^ndyattne_ts Jtransport tid

Vattentransporttiden från förvaret till markytan har i KBS tidi-
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gare rapport om förglasat avfall bedömts mot bakgrund av modell-
beräkningar med en två-dimensioneil plan strömningsmodell samt
åldersbestämningar enligt kol-14-metoden av grundvatten från
djupa borrhål. 400 år valdes som ett konservativt värde på den
kortaste vattentransporttiden från någon del av förvaret upp till
markytan.

I avsnitt 3.3.4 ges resultaten av beräkningar för karlshamnsom-
rådet baserade på samma modell, aktuell topografi och en antagen
permeabilitet av 10~° m/s. Dessa visar att grundvattnets trans-
porttid i karlshamnsområdet är väsentligt längre än de 400 år som
ingått som förutsättning vid KBS tidigare säkerhetsanalys.

Det förhållandet att deponeringshålen i karlshamnsområdet kan
placeras i berg med permeabiliteten 10"11 ä 10 m/s innebär
dessutom att transporttiden 400 år uppnås redan inom ett fåtal
meter från hålen.

G_rundyattenflöde

Grundvattenflödet i berg med permeabiliteten 10 m/s och med för
karlshamnsområdet aktuella hydrauliska gradienter har i KBS
rapport om förglasat avfall angivits till 0,2 liter per m och
år. Avsevärda ökningar av detta värde påverkar inte säkerhetsana-
lysens förutsättningar och resultat.

Resultaten från de kompletterande permeabilitetsmätningarna visar
dock att det verkliga grundvattenflödet kan beräknas vara avse-
värt mindre än vad som tidigare redovisats.

Spridningsberäkningarna i KBS säkerhetsanalys har knutits till en
uppehållstid för grundvatten av 400 år i berg med permeabiliteten
10 m/s. De utförda permeabilitetsmätningarna visar, att det
undersökta området vid Karlshamn domineras av berg med väsentligt
lägre permeabilitet. I sådant berg blir fördröjningen av radioak-
tiva ämnen större än i berg med permeabiliteten 10~^ m/s. Förut-
sättningarna i säkerhetsanalysen innehålles således med stor
marginal i karlshamnsområdet.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Berggrundförhållanden

Den geologiska uppbyggnaden av undersökningsområdet vid Karlshamn
har kartlagts genom ytkartering samt observationer i borrhål och
bergrum. Kustgnejsen övergår mot djupet i gnejsgranit och karls-
hamnsgranit. Det har konstaterats att bergartsgränserna inte är
förenade med svaghetszoner eller ökad sprickfrekvens.

Ytindikationer och observationer på borrkärnor ligger till grund
för den karta över konstaterade eller förmodade spricklinjer, som
återges i fig 4. Sprickzonerna är brantstående.

Permeabilitetsförhållanden

Borrhålsmätningarna visar att berggrunden inom det undersökta
området i helt övervägande utsträckning har en mycket låg permea-
bilitet. Under nivån 200 ä 350 m bedöms de genomsnittliga permea-
bilitetsvärdena med ledning av enkelmanschettmätningar vara om-
kring 5 x 10" 1 2 m/s över sektioner av 230 till 580 m längd. Såsom
framgår av kapitel 4 är säkerhetsanalysens förutsättningar ifråga
om berggrundens permeabilitet härmed väl uppfyllda.

Vattenkemi

Analyser av berggrundsvatten från undersökningsområdet vid Karls-
hamn och andra platser nära blekingekusten har utförts. Analys-
resultaten visar, att de kemiska egenskaper hos grundvattnet, som
är av betydelse för säkerheten, ligger inom det variationsområde
som redovisats i KBS tidigare rapporter. Säkerhetsanalysens
förutsättningar är därmed uppfyllda.

Bergvolymer

De spricklinjer som visas på fig 4 begränsar det område som har
de egenskaper som krävs för ett slutförvar.

Enligt avsnitt 3.3.4 transporteras grundvattnet 1,0 - 2,4 m på
400 år i det täta berg, som är karakteristiskt för huvuddelen av
undersökningsområdet. Detta leder teoretiskt till att kravet på
minst 400 års transporttid skulle vara uppfyllt om varje depone-
ringshål omges av ca 2,5 m berg med dessa egenskaper. Tillämpas
detta "400-årsvillkor" på deponeringshålen närmast en sprickzon
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krävs teoretiskt att minst 2,4 m berg med permeabiliteten
10 * m/s skall skilja deponeringshålet från sprickzonens be-
gränsningsyta. För att säkerställa detta har här förutsatts att
ett område av betryggande bredd intill belagda eller förmodade
spricklinjer lämnas orörda och inte utnyttjas för deponering.
Motsvarande gäller för diabasgången i områdets östra del.

De områden som sålunda skulle kunna användas för avfallsdepone-
ring visas på fig 9. Områdena täcker en sammanlagd yta av 1,2
km^. För 9000 kapslar deponerade på samma nivå krävs en yta av
knappt 1 km . Det kan inte uteslutas att lokala defekter gör att
vissa deponeringspositioner inte kan utnyttjas. Med de mycket
enhetliga egenskaper hos berget, som konstaterats genom borrhåls-
undersökningarna, kan detta dock förutsättas bli fallet endast i
begränsad omfattning.

Slutsatser

De kompletterande geologiska undersökningarna inom området vid
Karlshamnsverket har sålunda visat att där finns bergvolymer som
har de erforderliga egenskaperna och som är tillräckligt stora
för slutförvaring av högaktivt avfall motsvarande ca 9000 ton
uran. Detta är väsentligt mer än vad som produceras under 30 år i
de nu aktuella kärnreaktorer, som omfattas av villkorslagen.
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100 200 300 400 500 1000 2000 3000

Tid efter deponering, ar

Förvar i en våning, ~ 1000 x 1000 m. Ref rapport KBS-45.

• Förvar i två våningar, ~ 700 x 700 m. Avstånd mellan våningarna
100 m. Förutsättningar i övrigt enligt KBS-45.

Ostörda bergets temperatur.

Temperaturförlopp vid titanytan för förvarets varmaste behållare, dvs behållare i centrum
av resp våning.

Makroskopiskt temperaturförlopp i våningscentrum.

Figur 1. Temperaturförlopp i slutförvar i en och tvä våningar.
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. Sektioner, där grundvattenströmningar beräknats
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7a Strömlinjer i sektion A. Grundvattenflödet mellan heldragna strömlinjer är överallt lika
stort.
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Figur 7b. Strömlinfer i sektion B. Grundvattenflödet mellan hetäragna strömlinfer är överallt lika
stort.
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Figur 7c. Strömlinjer i sektion C. Grundvattenflödet mellan heldragna strömlinjer är överallt lika

stort.
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