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O. Degerman/Iax 1980-06-04

ANLÄGGNING FÖR LAG- OCH MEDELAKTIVT AVFALL. (ALMA)

Komplettering av förstudie.

1. Bakgrund, Målsättning, Genomförande.

Transport, behandling och lagring av låg- och medel-

aktivt avfall har studerats i Prav*s regi under 1977

och första halvåret 1978. I Rapport Prav 1.18 redo-

visas utredningsresultaten och förslag lämnas även

till fortsatta arbetsinsatser. Under budgetåren 1978/79

och 1979/80 har därför i anslutning till de tidigare

utredningarna ett antal utredningsuppdrag fullföljts

inom områden där fördjupade kunskaper ansetts önsk-

värda. Dessa insatser har väsentligen avsett

- beräkningar av risker för godsskador och aktivitets-

utsläpp i samband med fartygstransporter av avfallet

- konstruktion av barriärer mot aktivitetsläckage från

slutlagret

- analys av de sätt på vilka radioaktiva ämnen i slut-

lagret kan spridas till människor i omgivningen.

Resultaten av dessa studier sammanfattas i denna rapport,

medan utförligare redovisning av delutredningar inom

förstudien ges i de rapporter, som förtecknats i referens-

listan.

Låg- och medelaktivt avfall från våra kraftverk före-

kommer i olika former och har starkt varierande aktivi-

tetsinnehåll. Härtill kominer att låg- och medelaktivt

avfall från upparbetning kan komma att återsändas till

Sverige i början av 1990-talet. Detta avfall har en



delvis annan sammansättning än det som kommer direkt

från kraftverken och innehåller dessutom nuklider

med mycket lång halveringstid. Ett slutlager för låg-

och medelaktivt avfall kan därför tänkas bli byggt

som en kombination av lagerutrymmen med olika starka

barriärer mot aktivitetsspridning beroende på avfallet,

men en begränsning av alternativen är att föredra ur

såväl kostnads- och hanteringssynpunkt.

Denna utredning avser därför bl a att belysa hur olika

alternativa utföranden fyller ställda målsättningar på

begränsning av aktivitetsspridning från olika typer av

avfall. Utredningen skall även ge översiktliga kost-

nadsuppskattningar för olika alternativa lösningar.

En förutsättning för studien har varit att slutlagret

skall placeras i berg på ett djup under markytan av

50 till 300 m. Detta sammanhänger med de geologiska

förutsättningarna i Sverige. Mäktiga jordlager finns

endast i begränsad omfattning och huvudsakligen i om-

råden där befolkningstätheten är hög, medan ytligt eller

ytnära kristallint berg är allmänt förekommande.

Vid beräkningen av frekvenser och storlekar av aktivitets-

spridning i samband med sjötransport har det i Rapport

Prav 1.18 redovisade transportsystemet använts med vissa

modifieringar. I studien har endast avfall i betong-

kokiller eller bitumentfat analyserats, då dessa avfalls-

kollin är klart dominerande till såväl mängder som

aktivitetsinnehåll.

Ovannämnda förstudier har, liksom tidigare studier,

genomförts i form av delutredningar av utomstånde

organisationer och företag med specialkunskap inom

respektive fackområden i studien. Prav har svarat

för specifikation, samordning och uppföljning av

utredningsuppdragen. Civilingenjör Olle Degerman

har varit projektledare för förstudien.



Utredningsuppdrag har lagts ut på:

Kemakta Konsult AB

- Aktivitetsfrigörelser och frekvenser i samband med

fartygshaverier

Kjessler & Mannerstråle

- Hållfasthetsberäkningar av betongcontainers

Salén Technologies AB

- Godsskador i samband med fartygshaverier

Statens Geotekniska Institut (SGI)

- Studie av utspädningsförhållanden i grundvattnet

kring ett slutförvar

Studsvik Energiteknik AB

- Riskanalys av sjötransporter av reaktoravfall

- Spridningsberäkningar på grund av diffusion genom

slutlagrets konstgjorda barriärer

- Spridnings- och dosberäkningar för slutlager

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

- Hydrauliska barriäregenskaper hos ytnära bergmassor

Sydkraft AB

- System för i- och urlastning av transportbehållare

- Hantering av avfallsgods samt funktion och utformning

av layoutstyrande system

Statens Vattenfallsverk (Vattenfall)

- Konstruktionsstudie av slutlager i berg

Följande personer har medverkat i projektledningen

och olika utredningsgrupper.

Projektledningen N. Rydell, Prav

O. Degerman, Prav



Konstruktionsgruppen G. Alstermark, Vattenfall

A. Bergström, Kärnbränslesäkerhet (KBS)

M. Cederström, Vattenfall

H. Forsström, KBS

S. Halvarsson, Vattenfall

J. Martna, Vattenfall

Sjöhaverigruppen L. Devell, Studsvik

E. Eriksson, Kjessler & Mannerstråle

B. Grundfelt, Kemakta

N. Kjellbert, Studsvik

T. Milchert, Sal*n Technologies

Hydrogeologgruppen L. Carlsson, SGU

T. Lundgren, SGI

T. Ohlsson, SGU

A. Hult, KBS

Systemanalysgruppen H. Lindström, Sydkraft

E. Ottosson, Sydkraft

Spridning från slut-

lager

L. Devell, Studsvik

R. Gelin, Studsvik

H. Häggblom, Studsvik

N. Kjellbert, Studsvik

T. Lundgren, SGI

2. Transport av radioaktivt avfall till sjöss.

2.1 Modifierat_transgorts^stem.

I tidigare förstudier, Rapport Prav 1.15 och 1.18,

beskrivs ett system för transport av radioaktivt avfall

från kraftstationerna till ett centralt lager. Detta

transportsystem har även anpassats till transport av

använt kärnbränsle. Under det fortsatta utrednings-

arbetet har vissa modifieringar gjorts av detta system.

Detaljerade beskrivningar finns i Rapport Prav 1.21 och

1.22, varför endast en kort beskrivning ges här.



Avfallet utgörs huvudsakligen av kubiska betongblock

med L,2 m kantlängd eller cylindriska plåtfat med

200 1 volym. Antal avfallsenheter fördelade på olika

typer redovisas i tabell 2.3.1.

Allt avfall placeras i behållare med erforderlig

strålskärmning enligt IAEA:s rekommendationer. Behållar-

mått med stuvningsmönster för de viktigaste avfalls-

enheterna framgår av fig. 2.1.1. Viss del av avfallet

har så lågt aktivitetsinnehåll att det kan transporteras

i oskärmade behållare, vilka utföres av stål enligt

fig. 2.1.2. Detta gäller för ca 30 % av betongkokillerna.

Däremot kommer sannolikt endast en mycket begränsad del

av bitumenfaten att kunna transporteras i oskärmade be-

hållare, varför man av praktiska skäl förutsatt att

alla sådana fat transporteras i skärmade behållare

enligt fig. 2.1.3.Dessa utföres av armerad betong med

en väggtjocklek av 30 cm. Behållarna kläds invändigt

med plåt.

En mindre mängd, 5 å 10 % av bitumenfaten kan behöva

förses med extra strålskärm. Den extra strålskärmen

begränsar antalet fat per behållare till 30 st mot

normalt 72 st.

Vikten av en tom oskärmad behållare blir 10 ton och

av en skärmad behållare ca 52 ton. Totalvikten för en

skärmad behållare med avfall blir max 95 ton och för

en oskärmad behållare max 53 ton.

Systemet har dimensionerats för avfallet från 13 kärn-

kraftblock, enligt 1975 års riksdagsbeslut. Antalet

kärnkraftblock har senare reducerats till 12, men

ändrar obetydligt på förutsättningarna. Detta fordrar

en transportkapacitet av ca 110 betongbehållare och

90 stålbehållare per år eller 13 000 ton/år.
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1 och uriastniny av avfallskollin i behållarna har

behandlats i en särskild utredning. Rapport Prav 1.25.

För att minska antalet lyft används ett system med

gripanordning för 4 asfaltfat per gång. Behållarna

förses med avtagbart lock som bultas fast. I Rapport

Prav 1.28 ges en översiktlig beksrivning av systemets

utformning för olika alternativa konstruktioner av slut-

lagret. Samtliga transporter av behållare såväl vid

kraftverken som vid slutlagret görs med hydraullyftvagn.

Fig. 2.I.4.

Dimensionerande för behållarna har varit de krafter

som uppstår vid normal godshantering, extrema fartygs-

rörelser och kollisioner. Detta innebär att behållarnas

botten, sidor och stödben skall tåla accelerationer på

2 g ( 100 ton för stålbehållare och 200 ton för betong

behållare) utan att materialens normalspänningar över-

skrids. Locket dimensioneras för 1 g (50 resp 100 ton).

Vid nedsänkning i vatten tål betongbehållare utan att

deformeras ett vattentryck av 80-100 m medan stål-

behållaren endast tål max 10 m vattentryck.

Utseende och huvuddata för det specialfartyg som före-

slås framgår av fig 2.1.5 och 2.1.6. Hög flytbarhet har

eftersträvats genom sektionering. Lastutrymmet som

ligger väl skyddat i fartygets mitt ger hög säkerhet

mot godsskador. Beroende av behållarnas totalvikt kan

20-24 st behållare transporteras samtidigt.

Vattendjupet för de aktuella farlederna förutses aldrig

överskrida 150 m, vilket medför att bärgning av fartyg

och last kan ske med i dag kända metoder.

2 .2 Mekanisk_gåverkan_gå_f arty2

För att radioaktivt material skall kunna frigöras till

omgivningen i väsentlig grad måste lasten antingen brinna

(bitumen) eller hamna i vatten där radioaktiva ämnen kan

urlakas.
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Transportfartygets utformning med dubbe1botten, sidotankar

och förstärkt skrov (minst isklass IMCO1* typ 1) innebär

att fartyget förblir flytande i de flesta haverisitua-

tioner. Gods som kvarstannar på båten kan endast skadas

när ett kolliderande fartyg tränger in i lastrummet.

Detta kan endast inträffa om det rammande fartyget kommer

vinkelrätt mot ALMA-båten och hastigheten hos det rammande

fartyget är hög. Fig. 2.2.I. Kollisionsberäkningar har

utförts för tre olika fartygstyper som förekommer i

svenska farvatten och som bedöms kunna orsaka allvarliga

skador på specialfartyget för avfalIstransporter. Den

s k kritiska hastigheten har därvid beräknats till

mellan 13 och 19 knop (tabell 2.2.1). Vid lägre hastig-

heter uppkommer inga godsskador. Utformningen av för-

skeppet på det rammande fartyget och båtarnas massor

har även betydelse för inträngningsdjupet.

Tabell 2.2.1

Sammanställning

Fall

1

2 A

2 B

3

Rammande

av resultaten

fartyg

MS TOR BRITANNIA
Depl. 14.000 ton

MS ARCTIC
Fullast
Depl. 31.

MS ARCTIC
Ballast
Depl. 17.

WASA

000 ton

WASA

000 ton

MS R/iNE
Depl. 3.600 ton

från kollisionsberäkningarna

Servicefart

24.5

15.5

16.5

13.5

knop

knop

knop

knop

Kritisk
kollisionshastighet

ca 17

ca 19

ca 14

ca 13

knop

knop

knop

knop

1 knop ca 0.5 m/s

1)IMCO - Intergovernmental Maritime Consultative

Organization



Rännande fartyg:

MS TOR BRITANNIA

vid fullt djupgående

Deplacenent 13 750 ton

Kritisk kollisionshastighet

ca 17 knop.

14

fartyg

500 ton

Skada i fartygssida

0A HULL S<06
ZE4.TIQU A -A

q Skada i langskeppsskott

Fft.

8 -a
Kollisionafall 1

Pig. 2.2.1.



15

Transportbehållarna har gjorts starkare än sina för-

töjningar i lastrummet. Förtöjningarna är sålunda

dimensionerade för att hålla lasten på plats vid

förekommande sjöhävningar, men skall ge efter vid

kollisioner innan behållarna knäcks. Man kan dock

inte utesluta att behållarna skadas lokalt av punkt-

bcLastninyar från ett fartyg som tränger in i last-

rummet .

I mycket extrema fall kan godset tänkas falla över

bord även utan att fartyget sjunker. Beräkningar har

utförts för att klarställa godsets tillstånd efter

fall mot sjöbotten. Max fallhastighet i vatten blir

för stålbehållare ca 8 m/s och för betongbehållare

ca 9,5 m/s. Dessa hastigheter uppnås redan efter

20 ä 30 m i vatten.

Vid fall mot hård botten kommer behållarna att skadas.

Skadorna på betongbehållaren blir dock så små att

avfallskollina kvarhålls i behållaren så att de kan

lyftas upp till vattenytan som ett paket. För att

godset lätt skall kunna återfinnas förses varje transport*

behållare med s k pingers, som avger ljudsignaler när

de nedsänks i vatten. Även fartyget föreslås bli ut-

rustat med ljudsignaler och dessutom signalbojar.

Fartyget förses med dubbla maskiner och propellrar.

Instrumenteringen för kontroll av maskineri, brand och

radioaktivitet är omfattande, och brandsläckningsut-

rustningen kominer att byggas enligt den standard som

myndigheterna kan komma att föreskriva för denna typ

av godstransporter. För att strålnivån i personal-

utrymmena skall vara låg utföres väggen mellan last-

rum och däckshus som dubbla stålväggar med vatten-

fyllnad emellan.

En fartygsbrand bedöms ej kunna bli av den omfatt-

ningen att oskadat gods kan brinna. Betongbehållarna,
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vari samtliga bitumenfat transporteras, isolerar mot

brand i minst 24 timmar, vilket bör vara tillräckligt

även om en oljetanker efter kollision fastnar i båten

med avfallsbehållare. Ett mindre antal behållare kan

emellertid skadas vid kollisionen, varvid brand kan

tänkas uppkomma i de bitumenfat som finns i dessa

behållare.

Utförda beräkningar och bedömningar visar att utsläpp

i nämnvärd omfattning till omgivningen endast kan ske

vid någon av nedanstående situationer.

- Fartyget sjunker på grund av en extrem grundstötning

eller kollision.

- Ett antal behållare faller över bord i samband med

ett allvarligt haveri.

- Fartyget brinner och branden underhålles från det

rammande fartyget.

2.3 Haverifrekyenser_och_skadeonjfattning_vid

transggrter.

översiktliga bedömningar av haverifrekvenser vid land-

och sjötransport av radioaktivt avfall har redovisats

i tidigare rapport Prav 1.16. Preliminära beräkningar

av dosbelastningar från några av de väsentligaste strål-

nukliderna rapporteras i Prav 1.17. En grundligare utred-

ning om bl a omfattning och frekvens av godsskador har

gjorts under det fortsatta arbetet. Sedan underlag här-

till framtagits (rapport Prav 1.21) och tillgängligt

statistiskt material ytterligare studerats har förnyade

frekvens- och haverianalyser utförts av Kemakta Konsult AB.

Resultaten härav finns redovisade i Rapporterna Prav 1.30

och 1.31. Rapport Prav 1.31 utgör en sammanfattning på

engelska av samtliga utredningar om sjötransporter av

radioaktivt avfall som utförts i Prav's regi under 1978-79.
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Ett relativt omfattande arbete måste utföras för att

dimensionera lämpliga transportbehållare innan gods-

skadorna och deras effekt på omgivningen kunde beräknas.

Hänsyn har därvid bl a tacits till normala hanterings-

krav, olika haverisituationer, krav på skydd mot radio-

aktiv strålning samt möjligheter till minimering av

skadeverkningarna.

Kjessler & Mannerstråle har, som underkonsult till

Kemakta Konsult AB, konstruerat en typ av strålskärmande

transportbehållare av betong med 30 cm väggtjocklek.

Armeringen är härvid avpassad så att optimal seghet

uppnås i konstruktionen utan att armeringsmängden blir

extremt hög. Behållarnas motståndsförmåga har sedan

beräknats för olika haveri- och belastningsfall. Beräk-

ningarna avser påkänningar vid ogynnsamt applicerade

stötkrafter från kollision eller fritt fall samt behållar-

nas motståndsförmåga vid långvarig brand.

Antalet avfallsenheter som skall transporteras till

slutlagret från 13 kärnkraftverk under en tioårsperiod

har sammanställts i tabell 2.3.1. Aktivitetsinnehåll

för olika avfallskollin framgår av tabell 2.3.2. Härvid

förutsätts att minst 5 års avfallsproduktion kan lagras

vid kraftverken.

Tabell 2.3.1

Avfallsenheter producerade vid 13 kärnkraftblock.

Block

Oskarshamn 1-3

Ringhals 1-4

Barsebäck 1-2

Forsmark 1-4

Totalt

Betonq-
block

4 000

9 200

-

-

13 200

Bitumen-
fat

—

-

6 700

11 300

18 000

Betong-
tankar

330

-

-

-

330

Fat med
aska

600

1 200

500

600

2 900

Plåt-
lådor

600

-

-

-

600

övriga
fat

3 400

8 300

4 000

7 300

23 000
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Tabell 2.3.2

Uppskattning av aktivitetsinnehåll och ytdosrat för

olika avfallsenheter och transportbehållare.

Avfallskolli

Betongblock 1,2 m

Tunnväggiga

Tunnväggiga

Tjockväggiga

Bitumenfat

Do som erfordrar
extra strålskärm

Andra avfallstyper
_ i» _

Totalt

Totalt

Typ av
transport-
behållare

stål

betong
n

n

II

stål

betong

stål

betong

Antal
kolli per
behållare

5

5

2

16

1

~25

~ 2

^-30

~28

280

280

640

200

800

000

000

000

000

Ytdosrat per
avfallskolli
msv/h

/L 0,25

0,25-10,(

1-10

Z. 10-50

50-1000

ej

)

Aktivitetsinne-
håll per kolli i

Ci 60Co-ekv.

.410,05

0,05-2

1,5-15

^ 0,06-0,3

0,03-3

specificerat

Transportbehovets beroende av alternativa placeringar

av slutlagret framgår av te bell 2.3.3. Närmare informa-

tion om avfallstyper och mängder återfinns i rapporterna

Prav 1.6 och 1.30. Den klart dominerande avfallstypen är

jonbytarmassor ingjutna i bitumen (200 1 plåtfat) eller

i kubiska betongbehållare (1,2 m sida med 10 resp 35 cm

betongväggar av inaktiv betong. Då dessa produkter in-

rymmer större delen av de radioaktiva produkterna har

endast dessa två avfallstyper behandlats i utredningen.
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Tabell 2.3.3

Transportbehov för tre tänkta lokaliseringar av ALMA.

Antal behållare per resa: 12 betongbehållare eller

24 stålbehållare

TILL STUDSVIK

från:

Oskarshamn

Barsebäck

Ringhals

Försmårk

TILL OSKARSHAMN

från:

Barsebäck

Ringhals

Forsmark

TILL PORSMARK

från:

Oskarshamn

Barsebäck

Ringhals

Enkel
resa
km

200

675

986

240

475

786

400

440

915

1 227

Antal
resor
per år

4

1

6

2

1

6

2

4

1

6

Sammanlagd
transport-
sträcka
km/år

6 000

5 000

7 000

Tid till sjöss med last

Dagar per
resa

0,5

1,5

2

1,5

1

1,5

1

1

2

2,5

Dagar per
år

19

12

21
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En viss risk för fartygshaverier kvarstår alltid även

om omfattande säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra

dem. Såväl fartyg som transportbehållare har utformats

för att i största omfattning minska konsekvenserna av

haverier. Endast i följande haverisituationer bedöms

nämnvärda utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen

kunna uppkomma.

- Fartyget sjunker efter en allvarlig kollision.

- Ett antal transportbehållare eller avfallskollin

ramlar ur fartyget efter en kollision.

Aktivitetsfrigörelse till luften vid brand i asfaltfat

har även diskuterats, men har ej behandlats som ett

realistiskt haverifall pga den extremt låga sannolik-

heten. Samtliga asfaltfat transporteras i betongbehållare

som oskadade motstår brand i minst 1 dygn. Det anses

orealistiskt att en så långvarig brand skall kunna under-

hållas, då det egna fartygets lastrum i stort sett saknar

brännbart material. Sannolikheten för att betongbehållarna

skall skadas allvarligt och därefter utsättas för lång-

varig brand, underhållen av brännbart material (olja,

gas) från det rammande fartyget, är också extremt låg.

För detta fordras bl.a. en hastighet hos det rammande

fartyget av minst 20-30 knop och att det brännbara

materialet förvaras i fartygets stäv. Inga fartyg

uppfyller dessa krav idag. Urlakning från sjunkna

avfallsenheter är således den avgörande mekanismen

för aktivitetsfrigörelse i samtliga dimensionerade

haverifall. Det har visat sig att oskadade kokiller

ger försumbara utsläpp under den tid, 6 månader, som

högst anses behövas för bärgning av ALMA-fartyget i

aktuella farvatten. Utsläpp erhålls därför endast från

vid kollisionen skadade kokiller eller från avfalls-

enheter som ramlar ur fartyget. De senare kan vid fall

mot hård botten skadas allvarligt eller aldrig åter-

finnas. De avfallsenheter som transporteras i skärmade

behållare ger därvid de största utläppen. Endast en
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sådan behållare anses kunna skadas allvarligt. Oskärmade

behållare har väsentligt lägre hållfasthet och motstår

endast några få meters vattentryck men förutsätts

endast innehålla lågaktivt avfall. Urlakningshastig-

heten för avfall ingjutet i bitumen är avsevärt lägre

än för avfall i betong, varför endast de senare har

analyserats.

Följande kollissionsfrekvenser har beräknats av till-

gängligt statistiskt underlag för fartygshaverier

(huvudsakligen Liverpool Underwriters' Association

och Riepe).

Kollision med annat fartyg 0,06 per år

Relativt allvarlig kollision 0,006 per år

Totalförlust av fartyg pga kollission 0,0006 per år

Antalet dagar till sjöss per år för transport av avfall

till ALMA är ca 20 jämfört med 200-250 för ett normalt

transportfartyg. Haverifrekvenserna för ALMA-fartyget

blir därför 1/10 av ovanstående.

Sannolikhet och tänkbara konsekvenser har beräknats för

följande fyra scenarier, där signifikanta utsläpp till

omgivningen är tänkbara.

1) ALMA-fartyget sjunker efter att ha rammats av snabb-

gående fartyg 0 2 0 - 3 0 knop). Vid kollisionen antas

två betongkokiHer i skärmade behållare ha skadats.

2) ALMA-fartyget sjunker efter att ha rammats av ett

fartyg som trängt in minst 5 m i ALMA-fartygets

skrov. Två kokiller i icke-skärmade behållare antas

ha skadats.

3) En skärmande transportbehållare förloras till sjöss

efter en kollision. Vid kollisionen måste ett 4 m

brett hål skapas i ALMA-fartygets lastrumsvägg för

att transportbehållaren skall kunna ramla ur.
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4) 12 betongkokiller förloras till sjöss sedan en icke-

skärmande transportbehållare skadats svårt vid en

kollision. Hålet i lastrummsväggen måste vara minst

1.2m brett för att släppa igenom en betongkokill.

Frekvensen för fall 1 är rimligtvis flera tiopotenser

lägre än för de övriga fallen eftersom en mycket precis

träff av ett snabbgående fartyg krävs för att ge upphov

till de beskrivna skadorna. Eftersom konsekvenserna

bedöms bli desamma som i fall 3, som har en högre

frekvens, utelämnas fall 1 ur analysen.

Högst en gång av tio leder en allvarlig kollision till

minst 5 m inträngning, som i fall 2. Den för detta

haverifall intressanta avfallstypen är betongkokiller

i icke-skärmande transportbehållare.Dessa utgör ungefär

15 % av hela transportvolymen. Lastrummet upptar 65 %

av fartygets längd. Haverifrekvensen för fall 2 blir

sålunda 0,0006x0,1x0,15x0/65 = 6xlO~ per år.

I fall 3 och 4 beräknas sannolikheten för hål av en

viss bredd i lastrumsväggen, som ligger 4 m innanför

bordläggningen. Ett 4 m brett hål i lastrumsväggen

beräknas uppkomma i 7 % av de relativt allvarliga

kollisionerna och ett 1,2 m stort hål i 12 % av fallen.

Sannolikheten för fall 3 blir därför 0,006x0,1x0,65x

x0,07x0,4 ̂ 10~ per år. För fall 4 blir motsvarande

värde 0,006x0,1x0,65x0,12x0,15 = 7xlO~6 per år.

Faktorerna 0,4 och 0,15 är de andelar av totala

antalet transporter som medför betongkokiller i skärmade

resp oskärmade behållare.

En sammanställning av ovan beskrivna haverifall och

frekvenser återfinns i tabell 2.3.4.
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Tabell 2.3.4

Sannolikhet och konsekvenser vid fartygskollision.

Alla data är baserade på den tid fartyget medfOr

radioaktivt last.

Händelse Sannolikhet per år Trolig konsekvens

Kollision 6x10-3

Relativt allvarlig 6x10
kollision

-4

Totalförlust av far- 6x10
tyg pga kollision

Fartyget förliser 6x10

-5

-5

Fartyget sjunker på
djup över 80 ra

6xl0"6-l,5xl0"6

Betongblock förloras 7x10
i sjön

-6

Betonglock i stål- .19x10
behållare skadade av
kollision

Betongblock i betong- .42x10
behållare skadade av
kollision

-7

-7

Förlust av betong-
behållare innehåll-
ande betongblock

Brand i bitumenfat.
Jmfr tex i kap 2.3

1x10-5

Ej nödvändigtvis någon
konsekvens

Relativt allvarlig skada
på fartyg. Lasten ej nöd-
vändigtvis skadad

Fartyget återfås ej eller
olönsamt att reparera

Stålbehållare läcker. Par-
tyget bärgas inom 6 mån.

Betongbehållare läcker.
Fartyget bärgas inom 6 mån.

Block skadas allvarligt vid
fall mot hård botten.
Relativt snabbt läckage från
blocken. Block återfinns ej

Genomgående sprickor i
betongblock. Ytliga sprickor
i övriga block

Som ovan

Behållare allvarligt skadade
vid fall mot hård botten,
men förblir en enhet som
kan bärgas inom 6 månader.
Block i behållarna skadade.
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2.4 Aktivitetsfrigörclser_ocJ3_stråldosbelastningar

Spridning av aktivitet i samband med fartygshaverier

kan endast sko via havsvattnet genom urlakning av radio-

aktiva ämnen från avfallsgodset.

Studsvik Energiteknik AB har i rapport Prav 1.31 redo-

visat en analys av mängden frigjord aktivitet samt möjlig

dosbelastning på människan vid olika haverifall.

De fyra nedanstående läckagesituationerna täcker samt-

liga sannolika haverifall enligt kapitel 2.3.

1. Läckage från allvarligt skadade betongblock som

aldrig återfinns på grund av att de fallit ur skadade

stålbehållare.

2. Läckage under 6 månader från skadade betongblock i

allvarligt skadade betongbehållare.

3. Läckage under 6 månader från i stort sett intakta

betongblock i otäta stål- eller betongbehållare.

4. Läckage från bitumenfat som aldrig återfinns.

För beräkning av läckagets storlek har aktivitets-

innehållet i betongblock och bitumenfat bedömts för

olika transportförhållanden. (Tabell 2.4.1) Läckage

från avfallsbehållarna sker huvudsakligen genom diffusion,

Nedanstående diffusionskonstanter som har använts i be-

räkningarna, har bestämts genom urlakningsprov på cement-

ingjutet avfall. Se rapport Prav 1.36.

Cesium i betong

Strontium i betong

Kobolt i betong

10"11 m2/s
-12 2

10 m /s
IQ"16 m2/s

Diffusionen ur bitumenfat är flera 10-potenser lägre.
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Aktivitetsinnehåll för olika godstyper.

Avfallsgods

Ett tunnväggigt betong-

block transporterat i

stålbehållare

Ett tunnväggigt betong-

block transporterat i

betongbehållare

Ett tjockväggigt betong-

block transporterat i

betongbehållare

En betongbehållare fylld

med bitumenfat, 72 st

En betongbehållare med

extra strålskärm fylld

med bitumenfat, 30 st

Nuklid

60 Co

90 Sr

134 Cs

137 Cs

60 Co

90 Sr

134 Cs

137 Cs

60 Co

90 Sr

134 Cs

137 Cs

60 Co

90 Sr

134 Cs

137 Cs

60 Co

90 Sr

134 Cs

137 Cs

Aktivitet i
Curie

0,02

0,002

0,01

0,02

1

0,1

0,5

1

6

2

10

20

6

0,6

3

6

60

18

90

180

Giga Becquerel

0,74

0,074

0,37

0,74

37

3,7

19

3,7

220

74

370

740

220

22

110

220

2200

670

3300

6700
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Med dessa diffusionsvärden blir de utläckande aktivitets-

mängderna från intakta betongblock och från bitumenfat

obetydliga. Stråldosbelastningen till följd av läck-

agesituationerna 3 och 4 kan därför försummas.

Betongbehållare kan falla över bord vid en svår fartygs-

kollision. Om den faller mot klippig botten kan behåll-

aren och enstaka betongblock i behållaren skadas. Behåll-

arens armering håller dock ihop så att behållaren kan

lyftas som ett paket. Detta förutsätts ske senast inom

6 månader (situation 2). Mätningar av cesiumurlakningen

som gjorts i Studsvik visar att ungefär 1 % av cesium-

innehållet kan läcka ut under denna tid. Detta motsvarar

högst 15 GBq (0,4 Ci) Cs-137.

Strålbehållare kan skadas så allvarligt vid en kollision

att enstaka betongblock faller över bord och skadas

vid stöt mot hård botten. Aktivitetsinnehållet i de

betongblock som kan transporteras i stålbehållare är

dock så litet att denna läckagesituation är lindrigare

än den föregående med skadat betongblock i skadad betong-

behållare. Detta gäller även om de enstaka betongblocken

aldrig återfinns (situation 1).

Den dominerai.de transportvägen för radioaktiva ämnen

från avfall på havsbottnen till människan är fisk som

uppehåller sig i närheten av avfallet och sedan fångas

och äts.

Maximala individdoser och kollektivdoser från dessa

läckagesituationer redovisas i tabell 2.4.2.

Dosbelastningarna är mycket små jämfört med dosbelast-

ningar från naturliga källor och från medicinsk använd-

ning av joniserande strålning.

I tabellen har även för fullständighets skull tagits

med ett fall där bitumenfat med avfall brinner. I detta
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Tabell 2.4.2

Risker för individ och kollektiv på grund av sjötransport

;>v rekatoravfall.

Typ av olycka

Förlust av betong-
block i stålbehål-
lare som aldrig
återfinns

Förlust av betong-
behållare bärgad
inom 6 mån. Två
betongblock allvar-
ligt skadade

Fartyget sjunker.
Bärgas inom 6 mån.
Två betongblock
skadas allvarligt

Brand i bitumenfat

Aktivitets-
frigörelse

Ca 1 % av ak-
tivitetsinne-
håll i tunn-
väggiga block
under 180 dygn
(-il m Ci
Cs-137)

ca 1 % av ak-
tivitetsinne-
hållet i två
betongblock
(4-80 mCi
Cs-137)

Som ovan

10 % av akti-
vitetsinne-
hållet i en
behållare
(hypotetiskt
fall)

Sannolik-
het per år

7xlO"6

lxio"5

2xl0"7

osannolik

Max. individ-
dos (mrem)

4^*0,1

^.0,1

^0,1

100
akut dos

Kollektivdos
manrem

försumbart

~1

~ 1

Starkt vari-
erande bero-
ende på lo-
kala förhåll-
anden och
varaktighet

fall är stråldoserna av sanuna storlek som de årliga strål-

doserna från naturliga eller medicinska källor. Brand

i bitumenfat förutsätter dock en så kraftig kollision

med snabbgående, brandfarliga fartyg, att den kan ute-

slutas vid den fartygstrafik som för närvarande finns

längs den färdväg som ALMA-fartyget använder.
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3. Slutlager för låg- och medelaktivt avfall.

3.1 Konstruktionsstudier av slutlager i berg.

I rapport Prav 1.18 föreslås att det fortsatta ut-

redningsarbetet inriktas på att utforma en anlägg-

ning för slutförvaring av det låg- och medelaktiva

avfallet och att denna färdigställs så snart som

möjligt. Härvid kan omfattande lokala utbyggnader

av tillfälliga lager undvikas. Tidigare utredning-

ar har endast översiktligt behandlat slutlagerpro-

blematiken och såväl kostnader som utsläppsrisker

bör belysas för olika alternativa lösningar. En

placering av slutlagret i eller omedelbart under

markytan har därvid bedömts vara mindre lämplig,

eftersom den ger en långtida begränsning i det

fria användandet av marken ovanför slutlagret.

Det fortsatta arbetet har därför helt inriktats

på ett slutlager i berg, 50 m till 300 m under

markytan.

Vattenfalls avdelning för byggnadsteknik har

gjort en konstruktionsstudie som omfattat olika

utformningar av lagerutrymmena och av de barri-

ärer kring avfallet som skall hindra spridning

av radioaktiva ämnen. Rapport Prav 1:26.

Ingående material och arbets-

metoder har analyserats med hänsyn till anlägg-

ningens funktion. Kostnadsjämförelser har gjorts

som ger vägledning för en optimering av konstruk-

tionen i det kommande mer projektivinriktade ar-

betet. De avfallstyper och avfallsvolymer som

redovisats i rapport Prav 1.18 har legat till

grund för dimensioneringen. Upparbetningsavfall,

härdkomponenter och rivningsavfall ingår ej i

detta underlag.
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Tabell 3.1.1. Avfallsmängder

Typ av kolIi Antal kolli Volym totalt (m )

Betongkokiller
x)Betongtankar

Asfaltfat

Fat med aska

övrigt (mest fat)

Totalt

36 OOö

1 300

66 000

19 000

70 000

193 000

63 000

12 000

20 000

6 000

23 000

124 000

x)

Transport och lagring av betongtankar har ej be-

handlats i utredningen.

Tre alternativa principlösningar har behandlats:

Alternativ 1. Bergsal se fig. 3.1.1

- " - 2. Silo - « - 3.1.2

- " - 3. Tunnel - " - 3.1.3

Olika barriärer har införts mellan avfallet och berget

för att förhindra eller försvåra spridning av radioak-

tiva ämnen från förvaret.

Aktivitetsinnehållet i det låg- och medelaktiva av-

fallet varierar inom vida gränser. Det kan därför bli

motiverat att kombinera såväl olika principlösningar

som olika barriärsystem i den slutliga utformningen

av förvaret. Barriärsystemen är:

- Ingen barriär utöver berget

- Barriär av en blandning av morän och bentonit

- Barriär av betong

- Barriär av 50-70 cm betong plus 1-1,5 m morän-

bentonit-blandning.

Vid utformningen av de olika alternativen har hän-

syn bl a tagits till nedanstående faktorer:

- Möjligheter att förhindra eller fördröja sprid-

ning av radioaktiva ämnen från förvaret till grund-

vattnet.
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Fig.3.1.2

ALMA
Final repository for LLW
Alt. 2 "silo".

Pig. 3.1.3

ALMA
Final repository for LLW.

AH. 3 "tunnel".
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- Byggnadstekniska bedömningar av berg, betong och
fyllnadsarbeten.

- Arbetsmetoder och miljö under anläggnings- och
uppfyllnadsskedet.

- Ingående materials egenskaper, såsom beständighet,
åtkomlighet, kostnader och hållfasthet.

• Behov av och utrymme för hjälp- och servicesystem.

Sydkraft har, på speciellt uppdrag översiktligt ut-
rett frågan om lämpliga hanteringssystem för avfalls-
godset samt behov och kostnader för erforderliga
servicesystem. Rapporterna Prav 1:25 och It38.

Nedan följer en kort beskrivning av de olika princip-
lösningarna. Härvid redovisas endast de med dubbla
barriärer (betong + morän/bentonit) då övriga barriär*
typer framkommer om en eller båda delbarriärerna ute-
lämnas. För mer detaljerad information hänvisas till
rapport Prav 1.26.

Bergsalsalternativet omfattar två lagersalar med
dimensionerna:
Längd 245 m (lagerutrymmet = 196 m)
Bredd 24 m ( - " - = 19,6 m)
Höjd 30m ( - • - = 20,4 m)

Tillfartsorter görs 7 m breda med arean 35 m och
läggs i en lutning av 1:10. Mottagning av transport-
behållare för avfallet sker i ett speciellt utrymme.
Behållaren placeras här på ett lyftbord, som sedan
höjs till ovanförliggande utrymme för lossning av
godset. Detta görs med hjälp av en fjärmanövrerad
travers från ett atrålskyddat driftrum med direkt
översikt över lossningsplatsen och med TV-övervak-
ning i lägerelden. Samtliga fat hanteras i paket
med 4 i varje . Fig. 3.1.4.

I övrigt planeras utrymmen för personal, ventila-
tion, el och dränage. Hiss och reservtrappa byggs
i omedelbar anslutning till servicebyggnaden.
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Fig . 3 .1 .4
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Vid hissens Övre ända finns omklädningsutrymmen,

kontor, ventilationsintag och skorsten. Lager-

lokalerna med lossningsstation koimer att vara

det enda stralskyddsklassade utrymmet.

Betong gjutes i spalterna mellan avfallskropparna

CUO,1 m) sedan varje lager utplacerats. Gjutningen

sker fjärrstyrt, men betongväggarna i lagerdelen

utgör tillräckligt avskärmning varför personal

kan vistas där under gjutningen.

Taken i bergsalarna kommer att förstärkas med bultar

och sprutbetong. Grundvattendränage leds via kanaler

längs väggarna ned till en pumpgrop. Eventuellt

aktivt dränagevatten kommer att uppsamlas i tank.

Fyllningen av moträn/bentonit föreslås ha olika

bentonithalt beroende av möjligheterna till effektiv

packning av materialet och hållfasthetskraven.

Bottenpartierna kommer sålunda att innehålla 5 %

bentonit, väggarna ca 8 % och takpartiet 10 %.

Bredden på fyllningen föreslås till 1,5 m för att

ge lämpligt arbetsutrymme. Betongväggarnas tjocklek

har satts till 70 cm för att ge erforderlig strål-

skärmning.

Siloalternativet fordrar 6 cylindriska bergrum om

dimensionerna väljs så att

diametern blir 30 m (lagerdelen 0 25,4 m)

höjden blir 65 m ( - " - 55 m)

Då den cylindriska formen är gynnsam ur bergspännings-

synpunkt kommer diameterna att begränsas av tak-

kupolens bärighet.
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Otplaceringen av avfallsgodset i förvarat föreslås

ske med en rundgående portalkran med löpvagn,

(se fig. 3.1.5)

övriga hjälpsystem blir i princip i enlighet med

borgsalua 1 ter native t..

Tunneja 1 ternativeL uLcjör en serie 100 m långa

parallella tunnlar med en bredd av 12 m och en höjd

av 9,5 m. Den tota]a tunnellängden blir med dubbla

barriärer ca 4 km.

Betongväggarnas tjocklek har valts till 0,5 m, vil-

ket i detta alternativ motiveras av möjligheter att

spruta in morän/bentonitblandningen men då med hög

bentonithalt i blandningen (minst 10 % ) . Man kan

även utföra betong och jordarbetena innan lagret

uppfyllts. Härvid försvåras dock kontrollmöjlig-

heterna, och såväl vatteninläckage som svälltryck

måste uppmärksammas. Den sannolikt något sämre

barriärkvalitén gör att detta alternativ endast

lämpar sig för relativt lågaktivt avfall. Sådant

avfall fordrar å andra sidan inte dubbla barriärer,

och kan därför placeras i de tunnlar, som måste ut-

sprängas för transport av bergmassor. Tunnelalter-

nativet med dubbla barriärer är därför inte aktuellt.

Avfallshanteringen föreslås ske med strålskydd

gaffeltruck eller spårbunden portalkran.

n a r ^e"

handlats i utredningen. Där har främst berg, be-

tong och morän-bentonitblandning diskuterats. Andra

material såsom metall, plast eller asfalt har för-

kastats av olika skäl. Morän utan tillsats av bento

nit anses ej ge säkerhet mot sprickbildning då en

100 % packning ej kan uppnås vid fyllnadsarbetet.
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Ju lägre packningsgrad som nås desto högre bentonit-

mängd måste tillsättas för att förhindra framtida

sättningar. Här erfordras ytterligare studier av

svällningsegenskaperna för att helt klarställa nöd-

vändig bentonithalt. Bentonittillsatsen höjer även

materialets täthet avsevärt så att permeabiIitets-

värden under 10 m/s anses kunna uppnås för hela

fyllnaden. I samband med utredningsarbetet har

smärre försök utförts i laboratorie- eller halv-

skala för att bestämma vissa data såsom packnings-

barhet, täthet, svallning och risk för urspolning,

allt vid olika bentonithalter. Fig. 3.I.6.

Förslag lämnas även till fortsatta undersökningar.

Betongens egenskaper är relativt väl kända, men

redovisas i utredningen vad gäller egenskaper som

är viktiga för de aktuella konstruktionerna såsom

hållfasthet, täthet och beständighet. Risken för

sprickbildning är mycket låg vid rätt utförd kon-

struktion, och betongen anses beständig i 1000-tals

år i rådande miljö. Betongkonstruktionerna beräknas

ej heller bli utsatta för stora tryck eller drag-

spänningar, då eventuella håligheter fylls innan

större grundvatten- eller svälltryck kominer att

påverka konstruktionerna. En permeabilitet under

10 m/s antas vara realistiskt att uppnå i betongen.

för slutlagret avviker inte från

de krav som man normalt ställer på berg där större,

kvalificerade bergrum planeras. Anledningen är att

de största kraven på stabilitet och täthet ställs

under byggnads- och fyllnadsskedet. Större kross-

eller sprickzoner skall undvikas, och ojämna berg-

spänningsförhållanden får ej råda inom området. För

att förbättra tätheten föreslås injektering av

berget, helst före sprängning. Utredningen behandlar

även de olika bergundersökningar, som bör göras

före och under byggnadsarbetena, liksom möjligheterna

till förbättring av bergegenskaperna där så önskas.
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Fig. 3.1.6

ALMA Permeabilitet i finsand och morän med bentonit
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En sammanställning av gjorda kostnadsberäkningar för de olika

alternativen återfinns i tabell 3.1.2. Härav framgår att vid

utförande med två barriärer är anläggningskostnaden för

tunnelalternativet (III) det klart dyraste, och att bergsals-

alternativet (I) är något billigare än siloalternativet (II).

Tunnelalternativets högre kostnader orsakas till större delen

av den relativt stora volym som upptas av betong och morän-

massor i förhållande till utsprängd bergvolym. Om dessa

barriärer slopas blir kostnaderna för alla alternativen

likvärdiga (skillnaderna < 10 % ) .

Skillnaden i kostnader mellan bergsals- och siloalterna-

tiven är ej av avgörande betydelse och alternativen är

likvärdiga om sidotunnlarna kan utnyttjas för avfallsde-

ponering och gjutning av spalten mellan nv^allskokillerna

kan slopas. siloalternativet q e r nämliaen större möjlig-

heter att lagra lågaktivt avfall i överflödiga tunnlar.

Ur kostnadssynpunkt bör slutlagret förläggas på minsta

möjliga djup (50m), då kostnaderna ökar med 40-45 Mkr

(11-14 %) för varje 100 m djupare förläggning. Om stora

förläggningsdjup kommer att väljas för ALMA, blir verti-

kala transportschakt billigare än tillfartstunnlar vid

djup mer än 400 m.

Vid utföranden med endast en barriär visar översiktliga

bedömningar att kostnadsreduktionen blir 20-35 %, där

den högre siffran avser tunnelalternativet. Kostnads-

skillnaderna mellan alternativen minskar således och

blir max. ca 25 %. Tabell 3.1.3.

Spridningsanalyser i kommande utredningar bör ge svar på

om någon barriärs tjocklek kan minskas. Konsekvenserna

av att ta bort en av barriärerna har ej heller fullständigt

belysts i utredningen. Denna fråga sammanhänder även med

avfallstyper och aktivitetsinnehåll, och en uppdelning

av avfallet på olika utrymmen bör ge en optimal lösning.
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Tabell 3.1.3

Kbstnadssanunanställning för olika barriäralternativ
i Mkr

T"
B*arriär ' - 50 m - 300

endast berg

morän/bentonit

betong

morän/bentonit och
betong

Berg-
sal

135

215

200

275

Silo

145

245

220

300

Tunnel

130

225

245

364

Berg-
sal

zO5

310

285

378

Silo

215

345

305

406

Tunnel

200

325

330

477

OBS! Kostnaderna endast ungefärliga.

Arbetsmiljön bör även invägas vid valet av alternativ,

liksom möjligheterna av att övergå till andra behand-

lingsformer för avfallet. En minskning av lagervolymen

till hälften medför en kostnadsreduktion av 25-30 % för

de båda bergsalsalternativen och 30-35 % för tunnel-

alternativet.

Till kostnadsbilden hör även drift och underhåll. Dessa

är troligen ej av avgörande betydelse vid jämförelser

mellan alternativen. De har därför endast översiktligt

bedömts för bergsalsalternativet. Se tabell 3.1.4 som

sammanställts av EVP, Vattenfall.

Tiden för uppförande av ett slutlager är beräknad till

ca 4 år för alternativ I och II, medan alternativ III

kan tas i drift ca 1/2 år tidigare enligt tidplanerna

i fig. 3.1.7. Till detta bör läggas minst 1,5 år för

förundersökningar, konstruktion och entreprenadupp-

handling. En utvärdering av alternativa lägen skall

vara gjord dessförinnan. Dessa tider baseras på en för-

läggning av slutJagret ca 50 m under markytan. För varje

100-talet meter som lagret sänks under marken förlängs

uppförandetiden med ca 9 månader. En rimlig bedömning

är att ett slutlager kan ta emot avfall tidigast 8 år

från det att beslut tas om påbörjande av platsunder-

sökningar.



Tabell 3.1.4. 42

Sammanställning av_tider för fyllning
ay_ALMA

Alternativ a

antal kokiller = 36 000 + 12 000

fyllningstid per 12 kokiller

antal arbetsdagar (8 timmar)

= 48 000 st

= 260 minuter

= 2 300 dagar

antal fat = 66 000 + 19 000 + 70 000 = 155 000 st

fyllningstid per 72 fat = 310 minuter

antal arbetsdagar (8 timmar) = 1 £»00 dagar

Vid intransport samtidigt i två lagerutrymmen åtgår
ca 9 +, 3 år vid en effektiv arbetstid av 215
dagar/år.

Alternativ b

antal kokiller

fyllningstid per 12 kokiller

antal arbetsdagar (8 timmar)

antal fat

fyllningstid per 72 fat

antal arbetsdagar (8 timmar)

= 48 000 st

= 190 minuter

= 1 600 dagar

= 155 000 st

=275 minuter

= 1 300 dagar

Vid intransport samtidigt med tvd truckar åtgär
ca 7 år ^ 3 år vid en effektiv arbetstid av 215
dagar/år.

Personal och lönekostnader

Trucka£

3 st truckförare + 1 st arbetsledare

Traverser

3 st traversförare + 1 st arbetsledare (alt a)

3 st truckförare + 1 st traversförare + 1st arbets-
ledare (alt b)

övrigt

administrativ peronal 3 st

teknisk personal 2 st

bevaknings personal 2 st

personal för betongarbeten 4 st

underhållspersonal 2 st

Totalt ca 20-25 pers. vilket ger en grundlönekostnad
på ca 2 000 000 kr/är.
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En komplettering av lokala lager vid vissa kraftverk

främst Barsebäck synes därför vara oundviklig.

En uppdelning av utbyggnaderna i flera etapper är

visserligen möjlig, men större delen av byggnadsar-

betena bör utföras i~nan slutlagring påbörjas.

Om totala volymerna ej kan överblickas bör i varje

fall vissa förberedelser utföras för fortsatta ut-

byggnader.

Sedan lagret förslutits kommer vatten att tränga in

genom barriärerna och fylla de porer eller spaltut-

rymmen som finns. Tiden för detta har bedömts till

ca 35-210 år i bergsalsalternativet. Den lägre siffran

avser en förläggning på 300 m djup och den högre

siffran 50 m djup.

3.2 Läckage av radioaktiva nuklider från slutlagret

till det omgivande berget

Den viktigaste målsättningen vid konstruktionen av

ett slutlager för radioaktiva produkter är att för-

dröja eller förhindra spridning av radioaktiva ämnen

till grundvattnet i det omgivande berget. De dubbla

barriärer som föreslås i konstruktionsstudien (kap. 3.1)

uppfyller i hög grad denna målsättning. Den höga grad

av täthet, som kan uppnås i föreslagna barriärer,

innebär att diffusion är den enda transportmekanismen.

För att ge en uppfattning om storleken av diffusionen

och inverkan av eventuella sprickor i barriärerna har

Studsvik Energiteknik AB på uppdrag av Prav utfört

diffusionsberäkningar för några av de viktigaste nukli-

derna. Beräkningarna som redovisas i rapport Prav 1.27

har utförts för ett slutlager konstruerat enligt alter-

nativ I i konstruktionsstudien med dubbla barriärer.

Beräkningarna har endast gjorts för avfall ingjutet i

betong, men då diffusionshastigheten är lägre i bitu-

menfat ligger erhållna resultat på den säkra sidan.
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Vid spridningsberäkningarna har hänsyn även tagits

till hur olika nuklider fördröjs i betong och lera.
14

Följande nuklider har behandlats: C (halverings-

tid 5736 år), 55Fe (2,7 år), 60Co (5,3 år), 59Ni

(7,5xlO4 år), 63Ni (100,1 år), 90Sr (28,6 år),

I (1,57x10' år), *Cs (2,06 år), XJ3Cs (2,3x

xlO6 år), 137CS (30,0 år) och 239Pu (2,4xlO4 år).

Beräkningarna avser i första hand att visa hur stor

andel av olika nuklider som kan läcka ut genom bar-

riärerna. Man har därför schablonmässigt utgått från

att aktivitetsinnehållet av varje nuklid i lagret

är 1 Ci/m avfall. Det verkliga aktivitetsinnehållet

är olika för olika nuklider och i samtliga fall

mycket lägre än 1 Ci/m3, se tabell 3.3.1. Beräk-

ningar har dessutom utförts för det fall att aktivi-

teten är ojämnt fördelad i lagret. Betongkokiller

med 35 cm väggtjocklek har nämligen väsentligt högre

aktivitetsinnehåll än kokillerna med 10 cm väggar.

Bland övriga beräkningsförutsättningar kan nämnas

att det omgivande berget antas ha en permeabilitet
-7 -4

av 2x10 m/s och en sprickporositet av 0,8x10

Vissa beräkningar har utförts där berget betraktas

som ett homogent medium med ett stort antal mycket

små sprickor och i andra beräkningar är bergmassan

tät mellan sprickor med inbördes avstånd av 1,2 in.

Ned den antagna permeabiliteten blir sprickvidden

0,1 mm. Även andra sprickvidder har analyserats.

Horisontella sprickor i betongkonstruktionerna på

1,2 m avstånd har även förutsatts i vissa beräkningar,

medan morän-bentonitskiktet har antagits vara intakt.

I beräkningarna använda diffusionskonstanter, som

även tar hänsyn till retardationen, finns angivna

i tabell 3.2.1. Diffusionskonstanten i vattenfyll-
-2 2

da spalter har valts till 7x10 m /år, och vatten-

hastigheten i bergsprickorna har antagit? till

30 och 3000 m/år.
Av fig. 3.2.1 framgår variationerna av läckaget mätt

i Ci/m2 och

nukliderna,

i Ci/m och år med tiden för några av de viktigaste
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Bland resultaten kan nämnas att maximivärdet på

läckaget ut ur lagret nås vid olika tillfällen för

olika nuklider, och att endast ett fåtal nuklider

når en läckagenivå som kan ha intresse från strål-

dossynpunkt. I tabell 3.2.1 anges de maximala läc-

kagen (j max) varav framgår att de högsta värdena i

Ci/m2 och år erhålles från: 1 2 9 I , 1 4C, 135Cs och 3H.

övriga nuklider är, oberoende av mängd i lagret, o-

intressanta för de fortsatta dosberäkningarna. Av

fig. 3.2.1, kurvorna 1 och 2, framgår att det maxi-

mala flödet ökar med en faktor 2 om 0,5 mm:s spric-

kor med 1,2 m avstånd uppstår i betongkonstruktionen.

I det fall berget betraktas som täta block med mel-

lanliggande 0,1 mm sprickor erhålles något lägre

j max än för homogent berg, men skillnaderna är

förhållandevis små. Jämför kurva 3 med kurva 1. Även

ojämn fördelning av aktiviteten i lagret gav för-

hållandevis måttliga förändringar i j max, maximalt

en faktor 3. Se fig. 3.2.2. Av dessa kurvor framgår

även att en ökning av medelgrundvattenflodet utan-

för lagret fråri 0,01 m/år till 0,15 m/år medför

endast en Ökning av j max med ca 50 %. J max bero-

ende av olika sprickvidder i berget framgår av
i

fig. 3.2.3. Här skall observeras att permeabilite-

ten vid 10 mm:S spricka är 100 ggr större än vid

0,1 mm:s spricka, men det totala utflödet blir

endast dubbelt så högt (j max blir 50 ggr lägre

och sprickorna 100 ggr större.
i

Utredningen kompletterades i ett senare skede med

beräkningar av läckaget till ett 80 mm:s brunnshål

som borrats genom lagret. Man har därvid förutsatt

att slutlagerplatsen fridlyses under 100 år efter

lagrets förslutning och att brunnen borras efter

dessa 100 år. Vidare antas vatten från brunnen ej

konsumeras förrän 1 månad efter borrning, vilket är
i

normal provpumpningstid. Resultaten redovisas i

kap. 3.5.



Tabell 3.2.1

Diffusionskonstanter (D), halveringstider (Ti/2) och max.

utläckaqe (j max) för ett antal avfallsnuklider

47

Nuklid

3H
14c
5 5Fe
6 0Co
5 9Ni
6 3Ni
9 0Sr
129J.

1 3 5Cs
1 3 7Cs
2 3 9Pu

(HTO)

(co3
2")

(Fe 2 +)

(CO2*,

(Ni2 + )

(Sr 2 +)

(I~ )

(Cs+)

(Cs + )

(Pu 4 +)

D (in

Betong

7xl0" 4

3xl0" 4

4xlO~ 9

4xlO~ 9

4xlO~ 9

-9
4x10

7xl0" 6

6xlO~ 4

3xl0" 4

3xlO~ 4

4xlO~ 9*

Vår)

Lera

7xlO~2

3xlO~2

8xl0"6

8xl0"6

8xlO"6

8xl0"6

7xlO~5

6xlO~2

2xlO~4

2xlO"4

* 3X10"6

Tl/2
år

12,3

5736

2,7

5,3

75000

100

28,6

l,57xlO7

2,3 xlO6

30

24930

3 max*
Ci/m2-år

l,4xl0~9

1.5xlO"9

4xlO"86

3X10-80

4xlO-19

ixlO"57

ixlO"31

IxlO"4

l,8xlO"5

5X10"17

IxlO-21

* Maximala flödestätheten i det omgivande berget, j max,
har beräknats för 1 Ci/m3 av varje nuklid i förvaret.

-12 2** Ett mer realistiskt värde är 10 m /år.

Ci/m2

ALMA
Diffusion/m • year as a
function of time
Assumption: 1 Ci/m3 for
each nuclide

— I - 1 2 S , no crock,
homogenous rock

) — 1 - 1 2 9 , 0/5mmcnick/

homogcniow rock

1-129, 0,1 mm crack^n
in rock only

—C-14, no crack,,
homogtntoui roo.

10*

C»-!35, no crock,
homogtntou» rock

F i g . 3 . 2 . 1
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Current density for different,
initial concentration distri-
butions. No crack in concrete,
homog. migration in rock
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Fig 3.2.2

h

Full lines: Constant initial concentration
Dashed line: Initial concentration peaked in second row
Dashed-dotted line: Initial concentration peaked in first row.
The peaking was obtained by using thick-walled boxes
with high nuclide concentration

v = 0.15 m/y, except for line A
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Outlet current density for different
crack widths in the rock.

49
Fig 3.2.3

istant initial concentration.

Full line:

Crack width 0.1 mm,

Dashed-dotted line: •

Crack width 2 mm, peaked initial concentration.

Dashed line:

Crack width 10 mm, constant initial concentration.
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PRA V

Degerman/Iax

3.3 Hydrauliska barriäregenskaper hos marknära bergmassor.

För beräkning av dosbelastning och risker för människor

i omgivningen vid förvaring av låg- och medelaktivt av-

fall i berg erfordras bl a kännedom om spridningsvägar

och tider för radioaktiva ämnen från avfallet att nå

biosfären. Bergmassans egenskaper för spridningen utan-

för lagret är härvid helt avgörande. Dessa egenskaper

kan indelas i två huvudgrupper där väsentligt skilda

processer och bergegenskaper påverkar och begränsar

spridningen. Dessa grupper är:

Sorptiva egenskaper

Hydrauliska egenskaper

De sorgtiya^bergegenskaDerna, som innebär att avfalls-

ämnena fördröjs eller helt stannar upp vid transport

med grundvattnet, beror på många och komplexa kemiska

reaktioner där omfattande forskningsinsatser pågår.

Då dessa befinner sig i ett tidigt skede kommer redo-

visning att ske vid ett senare tillfälle.

De iiY^E2UliflSå_S9SD§!SäEfES§ är styrande för den mängd

grundvatten som når biosfären samt tiden för denna tran-

sport. Följande parametrar är härvid av betydelse:

- Bergmassans vattengenomsläpplighet

- Grundvattnets tryckförhållanden

- Diffusion och dispersion

Sedan några år pågår omfattande forskningsinsatser i

såväl Prav's som KBS's regi/ för att beskriva urbergets

hydrogeologiska egenskaper. KBS's intresse har härvid

koncentrerats kring djupare liggande bergformationer

(ca 500 m) för deponering av högaktivt avfall medan

Prav för låg- och medelaktivt avfall önskar informa-

tion om något ytligare bergformationer (50-200 m).
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Pä uppdrag av Prav har SGU gjort en sammanställning av

tillgängliga data frän svensk berggrund ned till 200

meters djup. Rapport Prav 1:24.

Utredningen redovisar även nu tillämpade mätmetoder

för bergundersökningar och teorier härför samt lämnar

förslag till fortsatta arbeten. Datasammanställningen

omfattar sex platser: Forsmark, Finnsjön, Glan, Ävrö,

Kråkemåla och Karlshamn. Tabell 3.3.1 och 3.3.2.

Bergmassans vattengenomsläpplighet

Avgörande för en bergmassas vattengenomsläpplighet,

(permeabilitet) är de sprickor och krosszoner som genom-

korsar en bergformation. Storleken och hastigheten av

grundvattenströmmarna bestäms av permeabi)itet och rå-

dande tryckskillnader. Vid mycket låga hastigheter får

även diffusion och disperson betydelse för avfallsäm-

nens transport i grundvattnet.

Permeabiliteten för homogent, kristallint berg utan

synliga sprickor är av storleksordningen 10~ - 10~ m/s,

Variationerna betingas av förekomst och karaktär hos

förekommande mikrodiskontinuiteter. Man talar även om

ett mediums hydrauliska konduktivitet, som anger genom-

släppligheten för en viss vätska med givna egenskaper

(täthet, viskositet, temperatur).

Olika bergarter uppvisar olika sprickmönster, vilket

tillsammans med sprickfyllnadsgraden bestämmer stor-

leken av bergets vattengenomsläpplighet. Samtliga me-

toder för att fastställa bergets permeabilitet bygger

i dag på någon form av håltagning i berget, varifrån

man vid fältundersökningar utför sina permeabilitets-

bestämningar. Dessa kan generellt indelas i:

enhålsmetoder

- vattenförlustmätningar

- puls- och slugtester

- utspädningsförsök

- provpumpning
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Tabell 3.3.1.

Borrhålsdjup och uppmätt del inom djupintervallet
75-200 m. Erhållna värden på bergmassaris hydrau-
liska konduktivitet jämte del av borrhålen inom djup-
intervallet med berg tätare än 10 -8 m/o respektive
10 ""> m/8. E = enkelnanschettmätningar.

Omrlde 8h nr

Finnsjön

Forsmark

Krlkeaila

XvrB

Karlshamn

Gitn

Vert ikiH
djup m

Pcnetrertd
ni vi m

Hydraulisk konduktivitet

Fl 5

Fo 1
08T-1

K 1
K 2

K3
X 1
X 2

Ki 1
K* 2
xa 3
IU S

03
04
0 5

501
535
S60
694
575
691
551

478
130

506
602
582

439
96

790
559
595
527

275
110
100

75 - 200
75 - 200
75 - 200
75 • 200
75 - 200
75 • 200
75 - 200

75 - 90
75 - 130

75 - 200
75 - 200
75 - 200

75 - 200
75 • 96

75 • 200
75 - 200
75 - 200
75 • 200

75 • 200
75 - 110
75 • 100

Medel
m/s

7 10-
10'
10"

10"
10*

10I
10'
10"

10 '

l0-'l
10.
10.
10 '

«:i
»O.i
10

Medtin
m/s m/s

2 10
•i 10

8 10

10
1O~

10'
10"
10'

10 '

10",
10'
10
10

-9

;

J ."

'0-1
10.'
106

4 10
3 10

Min
m/s

Del tv borrhtl I

k <10"8 k <10

10
10
10
10
10'
10"
10*

10'
10*

-10

2 10'
2 10*
4 10"

2 10"
2 10"

4 10
2 10
2 10
3 10
E
E
E

fS

-7

90
65
J8
50

3
66
55

87
79

42
39
89

75
10

98
76
89
83

C
I
t

98
85
75
75
26
85
77

87
89

52
57
93

92
10

100
96
92
98

E
£
E

Tabel l 3 . 3 . 2 .

Borrhålens sprickfrekvens och andelen kross zoner inom
djupintervallet 75-200 m. Beräknade värden för sprick-
vidd, sprickkonduktivitet och kinematisk porositet.
+ = osäkra värden Ull följd av ofullständig redovisning.

Område

Finnsjön

Forsmark

KrlkMlia

Xvrti

Karlshamn

Glan

Bh nr

F« 1
F1 2
f l 3
f l 4
Fi 3
Fl 6
Ti 1

Fo 1
D8T-1

K 1
K 2
K 3

X 1
X 2

Ka 1
Ka 2
Ka 3
Ka 4
Ka 5

0 3
04
05

Sprickfrekvens
Spr/m

0,5
1,8
3.9
1.3
4,0
0.7
1,0

1

0,2
0,6
0.8

3,2

1
0,9
0,6
0,6
0,8

- 2,4
- 3,2
- 5,1
- 2.8
• 4,9
- 2.5
- 3.3

»" * ' "

- 3.2
- 3.5
- 4,0

- 4,7

1,5
- 1.2
- 0,8
• 0,9
- 0.9

-
•

Del av bcrrhll
Krosszoner

m (

0.3
2.1
2.2
3.0
9.0
1.1
1.5

5,0
0.1

10.4*

6*

0
0.2
0,9
1,6
0

•
-
•

0,2
1.3
1,3
2.4
5,6
0,9
1,2

4.0
0.1

8
5
6

5

0
0.2
0,5
110
Q

-
•

Sprickvidd

13.9
11.7
26,1
21,2
56.3
15,5
19,4

12.9
3.6

43.6
38,6
6.9

11,5

11,7
15,4
17.9

.18,8

-
•

SpHck-
konduktivitet

•/»

i io*2

3 io";
2 10 ,

2 io*:
1 10"]
2 10

8 10"*
6 10"'

9 10 j
7 io ' ;
2 IO*5

7 IQ'5

7 10-»
1 10 j
2 10"*

2 10"*

•

Kinematisk
porositet

' <\
3 10 .
1 10.4
6 10 t
6 10?
1 10

9 10"|
2 IO*5

2 10-J
2 10 t
4 10 *

no*4

i loi
4 10*c
3 10

Jio'5

•
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flerhålsmetoder

- provpumpning

- spårämnesförsök

Från upptagna borrkärnor kan sprickavstånd och sprick-

fyllnad bestämmas och vid olika laboratorieprov kan

bergartsmaterialet och mikrosprickstrukturens konduk-

tivitet fastställas.

För att beräkna hastigheten med vilket grundvattnet

rör sig erfordras förutom bergmassans konduktivitet

även den s k effektiva porositeten, som kan erhållas

genom:

- spårämnesförsök eller

- teoretiska beräkningar och empiriskt funna sam-

band mellan bergmassans konduktivitet och sprick-

frekvens.

För en mer detaljerad information om olika mätmetoder

och de teoretiska beräkningar som erfordras för fast-

ställande av permeabilitet och bergmassans porositet

hänvisas till Rapport Prav 1:24.

En sammanställning av mätdata från sex undersökningsom-

råden framgår av fig. 3.3.1 cch 3.3.2. Till dessa kan

ges följande kommentarer:

- Skillnaden mellan den hydrauliska konduktivitetens

medel- och medianvärde visar att enstaka sprickor

och sprickzoner med hög hydraulisk konduktivitet

får mycket stor betydelse vid beräkningen av medel-

värdet.

- Områdena Finnsjön, Kråkemåla och Ävrö visar höga

maximala konduktivitetsvärden. Detta inikerar

större vattenförande sprick- eller krosszoner.

Emellertid har bergmassorna även i övrigt tämligen
—8"

höga konduktivitetsvärden ( i regel 10 m/s).
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- övriga områden uppvisar täta bergmassor med kon-

duktivitetsvärden väsentligt underskridande 10 m/s.

- Sprickfrekvensen varierar som regel mellan 0,5 och 4

sprickor per meter. Hög hydraulisk konduktivitet

motsvaras normalt av hög sprickfi kvens, medan hög

sprickfrekvens ej nödvändigtvis ger hög konduktivitet.

Detta kan förklaras av att sprickorna är täta an-

tingen till följd av sprickmineralisering eller på

grund av att bergets spänningstillstånd medför en

sammanpressning av sprickorna.

- Vattenförlustmätningar som mätmetod ger mätvärden

med acceptabel representativitet för bergmassan som

helhet, men transienta mätningar, där förändringar-

na med tiden registreras, ger en noggrannare karak-

täristik av vattenförande bergsprickors egenskaper.

De enskilda sprickornas hydrauliska egenskaper är

av betydelse för grundvattnets flödehastighet, medan

bergmassans egenskaper är bestämmande för flödets

storlek. För att bedöma flödeshastigheten är det av

vikt att även den kinematiska porositeten bestäms.

- Sprickors egenskaper som orientering, ytråhet och

kontinuitet, etc, jämte förekomst och karaktär av

sprickmineral och sprickfyllnader är betydelsefulla

parametrar för sprickornas vattenförande egenskaper.

Mikrosprickor i bergartsmaterialet har sannolikt

stor betydelse speciellt i partier med genomgående

låg konduktivitet. Mikrosprickor påverkar även berg-

massans totala porositet.

Grundvattnets tryckförhållanden.

Grundvattnets strömning styrs, förutom av den hydrauliska

konduktiviteten, även av rådande hydrauliska tryckförhåll-

anden, där skillnaden i vattentryck inom en bergmassa ut-

gör den drivande kraften.
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Denna tryckskillnad varierar och är i allmänhet större

inom bergmassans ytliga delar. Fig. 3.3.3.

Det svenska klimatet tillsammans med berggrundens för-

hållandevis låga konduktivitet medför att grundvatten-

ytan i stort följer de topografiska nivåvariationerna

och ligger vanligtvis i nivå med markytan eller några

få meter därunder.

Mätdata som ger en samlad bild av vattentrycksfördel-

ningen i vertikal och horisontell led saknas för när-

varande. Diskussioner om tryckfördelningen i svenskt ur-

berg baseras därför i utredningen på numeriska beräk-

ningar, där följande faktorer har inflytande på de re-

sulterande tryckförhållandena:

- Topografin

- Hydrauliska gradientens förändring med djupet i

homogent berg.

Betydelsen av kross- och sprickzoner.

Grundvattenflödets förändring med djupet.

Tryckfördelningen med djupet i in- och utströmnings-

områden .

Sammanfattningsvis kan härvid noteras att:

- Grundvattenbildning och bergmassans vattengenom-

släpplighet avgör tillsammans med topografin den

hydrauliska gradienten, varvid markytan är den

högsta nivå till vilken grundvattnet kan stiga.

- Låg permeabilitet höjer grundvattennivån medan låg

infiltration sänker densamma i inströmningsområden.

I utströmningsområden sammanfaller grundvattenytan

med eller når över bergytan.

- Det grundvattentryck som representeras av den fria

grundvattenytan är enbart representativt för grund-

vattenmagasinets övre del. Väsentliga avvikelser kan

föreligga på olika djupnivåer och vid olika hydrogeo-

logiska förhållanden.
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Generellt sett utjämnas tryckdifferenserna med

ökat djup. Härvid har den hydrauliska konduktivi-

tetens fördelning med djupet stor betydelse.

Lokala, ytliga in- och utströmningsområden kan

förekomma utan att grundvattenströmningen på

större djup påverkas för den skull.

- Förekomsten av dränerande sprick- och krosszoner

påverkar tryckfördelningen och den hydrauliska

gradienten. Fig. 3.3.4.

- De naturliga fluktuationerna av grundvattennivån

orsakas främst av klimatologiska faktorer.

Skillnaden mellan högsta och lägsta grundvatten-

nivå underskrider för normalåret 2 m i de flesta

berg- och jordmaterial som förekommer i Sverige.

För flerårsvariationerna kan dock något högre

värden noteras. Kännedomen om de naturliga grund-

vattenfluktationernas effekt på djupet är idag be-

gränsad.

Dispersion och diffusion

Om ett ämne upplöst i grundvattnet transporteras från ett

område till ett annat sker en spridning (dispersion) av

det upplösta ämnet till en större grundvattenvolym.

Denna spridning är dels mekaniskt betingad och beroende

av strömningen och dels kemiskt-fysikaliskt (molekulärt)

betingad och sker oberoende av strömningen (diffusion).

Den mekaniskt betingade spridningen orsakas av att olika

sprickvidder och -riktningar medför varierande transport-

tider i en bergmassa. Fig. 3.3.5. Vid låga strömnings-

hastigheter, lägre än 0,01 m/år, kommer diffusionen att

dominera inom korta transportsträckor. Vid strömnings-

hastigheter större än 0,1 m/år är diffusionen försumbar.

Diffusion förekommer inte enbart i de vattenförande

sprickorna utan även i mikrosprickor som utgår från dessa.

Härvid erhålles en icke oväsentlig fördröjning av tran-

sporten i inledningsskedet liksom en förlängning av sprid-

ningsförloppet i slutskedet.
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3.4 Utspädningsförhållanden i berget kring ett

slutförvar.

Det radioaktiva material som läcker ut från ett slutför-

var i berg transporteras via grundvattnet till en vatten-

recipient (sjö eller flod) eller till närliggande brunn

(-ar). Avgörande för hur stora stråldoser som levande

organismer kan utsättas för är härvid koncentrationerna

av radioaktiva ämnen i det vatten som på ett eller annat

sätt ingår i den biologiska näringskedjan. Tidigare ut-

redningar (Rapport Prav 1.18 och 1.19) har indikerat att

största dosbelastningen erhålls via en eller flera brun-

nar i närheten av slutförvaret. För att ge bättre under-

lag för dessa beräkningar har Statens Geotekniska insti-

tut (SGI), på uppdrag av Prav, Rapport Prav 1.23, teo-

retiskt belyst de olika faktorer som påverkar utspäd-

ningen av radioaktivt material i grundvatten under trans-

port till en brunn placerad i närheten av ett slutförvar.

Utredningen skulle vidare ge underlag för bedömningen av:

- vilka principiella lägen som är aktuella för ett slut-

lager såsom: terräng, djup, in- eller utströmnings-

område etc.

- vilka skyddsföreskrifter angående vattentäktsverk-

samhet och undermarkbyggande som bör fastställas.

Bergförvaret förutsätts förlagt i kristallint berg

75 - 200 m under markytan. Bergsalarna i vilket avfallet

placeras utgöres av två parallella rum vardera 200 m

långa, 20 m breda och 25 m höga. Underlagsmaterial

till utredning har även hämtats från vissa KBS-rapporter

och tidigare nämnd utredning av SGU (Rapport Prav 1.24).

Uppdraget har indelats i fem huvuduppgifter som var för

sig belyser den principiella inverkan på utspädnings-
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förhållandena i grundvattnet.

- Topografi och strömbilder

- Nederbörd och infiltration

- Bergets egenskaper

- Lagrets förläggning och utförande

- Närliggande brunnar

Vid bedömningen av utspädningsförhållandena har vissa

generella krav på berg och slutförvar förutsatts. Dessa

kan sammanfattas sålunda:

- Förvaret bör utformas och förläggas så att berg-

utrymmet inte utgör något intressant objekt för

framtida prospektering efter mineral, vatten eller

annat av värde inom sin radioaktiva period.

- Läckaget från anläggningen får ej tillåtas vara

större än att resulterande dosbelastning under-

stiger acceptabla gränsvärden för det fall att en

djupborrad vattentäkt anläggs och utnyttjas inom

skyddsområdet när skyddsbestämmelserna hunnit falla

i glömska eller på annat sätt blivit inaktuella. Ej

heller får utläckaget till en flod- eller sjöreci-

pient vara så stort att den kollektiva dosbelast-

ningen blir oacceptabelt hög vid utnyttjande av

recipienten.

Dessa förutsättningar innebär bl a att större kross-

eller sprickzoner i närheten av förvaret skall undvikas

vid projekteringen. Bergmassan i förvarets omedelbara

närhet bör alltså vara så tät att ingen kan antas borra

en brunn där annat än till husbehov.

Även om risken för skadeverkningar på grund av utläckande

radioaktivitet är liten bör man för de närmast liggande

tiden upprätta ett skyddsområde ovan anläggningen. Inom

skyddsområdet bör undermarksanläggningar och vatten-

täkter ej få utföras.



Strömbildens betydelse

Utredningen beskriver strömbildens principiella beroende

av topografi och grundförhållanden. Härvid kan sammanfatt-

ningsvis noteras:

- Den hydrauliska konduktivitetens (k-värdets) variation

med djupet påverkar strömbilden mycket kraftigt.

- En uppfyllnad av svackor i terrängen i form av en sjö

dämpar stfömningshastigheten i en viss punkt jämfört

med om terrängen ej är "sjöfylld".

- De största flödeshastigheterna erhålls vid markytan

och särskilt vid stora och plötsliga terrängvaria-

tioner.

- De lägsta flödena erhålls på stora djup under sjöar

och andra plana, horisontella ytor.

- Flödeshastigheterna är omkring 4 gånger lägre vid

cirkulärsynunetriskt flöde (kulle) än vid plan-

parallellt flöde (oändligt lång sluttning).

- Korta strömningsvägar uppträder företrädesvis i

sluttningar varför ett förvar bör placeras rakt

under en grundvattendelare, helst förbunden med en

platå eller höjdrygg.

- Korta regionala sluttningars inverkan på strömbilden

är begränsad till de övre marklagren.

- Kross- eller sprickzoner förändrar strömbilden till

såväl storlek som riktning. I allmänhet är krosszoner

orienterade vinkelrätt mot markens brantaste lutnings-

riktningar och strömning i krosszonen sker företrädes-

vis parallellt med zonen. Strömningshastigheten i kross-

zonen bör generellt vara lägre än i det omgivande

(tätare) berget trots krosszonens högre konduktivitet.
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D3tta beror på att den högre porositeten och normalt

lägre gradienten i krosszonen uppväger inverkan av

den högre konduktiviteten.

I SGI:s utredning diskuteras strömbilden i sex verkliga

terrängavsnitt i Syd- och Mellansverige med ett slutförvar

inplacerat 100 m djupt under en qrundvattendelare. Tran-

sportvägar och transporttider till markytan beräknas för

det fall att inga kross- eller sprickzoner föreligger.

Transportvägarna varierar från ca 200 m till över 1000 m

och transporttiderna mellan 1,5 år och över 30 år. Om

transportvägen korsas av en eller flera krosszoner kan

dessa värden minskas väsentligt. Värdena minskas också

om lokala strömningsmönster uppkommer på grund av lokala

depressioner. Sådana depressioner förekommer ofta kring

krosszoner som alltså bör undvikas uppe på den bergplint

man vill utnyttja för ALMA. Tillräckligt stora bergplintar

utan sådana störande krosszoner bedöms dock finnas i rela-

tivt stor ctnfattning.

Nederbördens och infiltrationens betydelse

Infiltrationen i marklagren utgör skillnaden mellan neder-

börden och ytavrinningen + avdunstningen. Dessa storheter

varierar i såväl tid som rum. Den mesta nederbörden i

södra Sverige kommer på sommaren då även avdunstningen är

hög. Infiltrationen är då i regel måttlig och eller obe-

fintlig. Under vintern är infiltrationen låg på grund av

tjälen varför den mesta infiltrationen sker under höst och

vår. Nederbörden är i Syd- och Mellan-Sverige ca 500 S

600 mm/år, varav en mycket liten del infiltrerar i ett

normaltätt berg. Vid en effektiv porositet i berget av
-4

10 krävs endast en "nyttig nederbörd" om 1 mm för att

höja grundvattennivån i berget med 10 m om ingen grund-

vatten-avtappning sker. Denna beror i sin tur på den

hydrauliska gradienten,' sprickkonduktiviteten, den effek-

tiva porositeten och tiden. En månads fullständig avsaknad
—4

av infiltration i berg med sprickkonduktiviteten 10 m/s

och den hydrauliska gradienten 0,01 kan medföra en grund-

vattensänkning av maximalt 2,6 m.
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Med liunr.yn hl a Lill att för sör jninqsmacjasin (jordtäcke)

n.isLan all Lid I öre kommer och ulL on så lång torrperiod

som on m"inad förekommer relativt sällan i Sverige har man

bedömt att grundvattennivåns normala variationer är av

storleksordningen 1 m eller i extrema fall och där jod-

täcke helt saknas, upp mot 10 m.

Vid pumpning ökar infiltrationsmöjligheterna inom brunnens

avsänkningsområde. I ett berg med en hydraulisk konduktivi-
—8 — 9

tet av 10 - 10 m/s bedöms infiltrationen nära en brunn

(inom radien = avsänkningsdjupet) vara mellan 10 och

100 mm/år.

Den totalt möjliga vattenmängd som kan uttas ur en brunn

(kontinuerligt) är förutom av infiltrationen och bergets

konduktivitet även beroende av brunnsdjupet, avsänknings

djupet och infiltrationsområdets area.

ALMA förutsätts placerad i en tillräckligt stor bergplint

i närheten av grundvattendelaren. Bergmassans konduktivitet

och infiltration antas kunna medge ett vattenuttag mellan

10"6 - 5.10"4 m3/s. (30 - 16 000 m3/år). Erforderligt

matningsområde beräknas härvid bli 600 - 300 000 m

(25x25 m - 550x550 m ) . Bergplintar av denna storleksordning

anses vara allmänt förekommande i den kristallina berg-

grunden i Sverige. Vid placering av en brunn i närliggande

krosszoner kan väsentligt högre kapacitet uppnås, men här-

vid ökar matningsområdet betydligt, i allmänhet till flera

km2.

Bergets egenskaper för utspädningen.

De radioaktiva ämnen som läcker ut till grundvattnet ur ett

avfallsförvar blir under transporten till en närliggande

brunn utspädda med friskt grundvatten. Utspädningsgraden,

som i princip ökar med avståndet från förvaret, är beroende

av flera faktorer, varav strömbilden och infiltrationen

enligt ovan är av störst betydelse. När det gäller utspäd-

ningsgraden i en brunn kan frågeställningen förenklas till

hur stor del av läckaget som når brunnen och hur mycket
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vatton som uppfordras ur denna. Urunnsuttag, brunnens

placering och d]up samt bergets egenskaper är faktorer som

påverkar hur stor del av läckaget som når brunnen.

Bergmassans egenskaper redovisas i kap. 3.2, varför här

endast redovisas de data som anses rimliga för platsen för

ALMA och som ligger till grund för beräkningarna av utspäd-

ningen i de senare diskuterade brunnsfallen.

Eftersom det radioaktiva avfallets farlighet avtar med

tiden är det även i detta sammanhang av intresse att veta

transporttiden från avfallslagret till brunnen. Bergets

effektiva porositet är här av betydelse.

Bergets sorptionsförmåga innebär en koncentrationsminsk-

ning av de radioaktiva nukliderna i grundvattnet. Detta

behandlas ej i denna rapport och måste därför adderas sepa-

rat till de utspädningsfaktorer som beräknats.

Bergmassans konduktivitet och motsvarande effektiva porosi-

tet har i de olika beräkningsfallen antagits till:

Tabell 3.4.1 Område Konduktivi-
tet m/s

Porositet

I närzonen intill lagret

normalfallet 10
. II _ _ n _

extremfallet 10

-8

-10

I krosszon som begränsar bergplinten 10-5

I sprickzon som korsar bergplint

och lager 10-6

10—4

10

10

-5

-3

3x10-4

Brunnsdjupet har valts till 100 m och diametern till 0,1m.

Markytan i närzonen förutsätts plan och infiltrationsom-

rådet har oändlig utsträckning.
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Beräkningarna har genomförts under antagande av att berget

utgör ett kontinuerligt, isotropt, poröst och oändligt

medium där stationär och laminär strömning råder. I två av

huvudfallen förekommer enstaka väldefinierade, plana och

oändligt långa inhomogeniteter (sprickzoner).

Brunnarnas placering i förhållande till lagret förutsätter

att inga restriktioner om borrning råder inom området.

Diskuterade brunnsfall

Tre huvudfall med vardera tre delfall har behandlats.

Huvudfallen är:

Fall 1: Brunn genom förvaret, som förutsätts förlagt i

sprickfattigt berg och med 100 m bergtäckning.

Brunnen får då låg kapacitet och kan endast ut-

nyttjas av enstaka hushåll, samtidigt som utspäd-

ningen av inläckande förorening blir relativt liten.

Fall 2: Brunn i vertikal sprick- eller krosszon i förvarets

närhet. Förvaret förutsätts även i detta falla för-

lagt helt och hållet i sprickfattigt berg. Om det

förläggs till centrum av en bergplint är avståndet

till närmsta zon sannolikt mer än 100 m. Här förut-

sätts avståndet var 300 m. Zonen antas löpa

parallellt med bergrummen.

Fall 3: Brunn i mindre vertikal sprickzon som löper tvärs

bergrummen och som förutsätts bli tätad närmast

bergrummen (5 m) till ~amma täthet som berget utan-

för zonen. Avståndet mellan bergrum och brunn för-

utsätts vara 100 m.

Delfallen har valts så att de första (1:1, 2:1, 3:1) repre-

senterar minsta tänkbara uttag oavsett brunnens kapacitet.

Avsänkningen i brunnen är då förhållandevis liten. Det

andra delfallet representerar ett stort kontinuerligt ut-

tag, dvs praktiskt taget lika med brunnens kapacitet. Av-

sänkningen är då naturligtvis stor.
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För det tredje delfallet antas en generellt lägre kondukti-

vitet i den sprickfattiga bergmassan än i övriga delfall.

Värdet på konduktiviteten väljs så att den motsvarar den

lägsta tänkbara kapaciteten för en 100 m djup utnyttjbar

brunn i denna bergmassa. Största möjliga avsänkning förut-

sätts i dessa fall. I fallen 2:3 och 3:3, där brunnarna är

förlagda i sprickrikt berg, antas deras kapacitet vara

opåverkade av valet av tätare sidoberg till kross- respek-

tive sprickzonen. En sammanställning av data för de olika

delfallen finns i tabell 3.4.2.

För de olika delfallen har beräkningar utförts på hur stor

del av den från lagret utläckande aktiviteten som når

brunnen samt med vilken vattenmängd denna aktivitet blir

utspädd. Detta ger den koncentrationsfaktor som ligger till

grund för stråldosberäkningarna för människor som använder

brunnsvattnet.

Med "matningsområde" menas i det följande det område runt

en brunn inom vilket grundvattnet strömmar mot denna vid

pumpning. Med "influensområde" menas det område runt

brunnen inom vilket pumpningen förorsakar en betydelsefull

avsänkning. Avsänkningstrattens storlek och form påverkar

strömbilden, och måste därför beräknas. Man bör också ta

hänsyn till hur infiltrationen påverkar avsänkningstratten.

På grund av de komplicerade strömningsmönster som ofta

råder i svensk berggrund har vissa generaliseringar måst

göras. Lagret förutsätts placerat under vattendelaren för

en bergplatå, där således de naturliga strömmarna är

riktade nedåt eller från lagret ut mot platåns ytterområden.

Det har därvid ansetts rimligt att anta att strömningen

mot brunnen endast påverkar den naturliga, av topografi

och infiltration åstadkomna stränbilden inan det dnråde

där strömningshastigheten mot brunnen överstiger den topo-

grafiskt betingade. I de centrala delarna av plinterna är

den topografiskt betingade strömningshastigheten relativt

låg enligt Stokes/Thunviks teoretiska beräkningar, men upp-

går på 100-150 m djup under plintarnas sluttningar till

10" S 10~ m/s. De delar av lagret som ligger inom det om-

råde där strömningshastigheten mot brunnen är större än

5 x 10" m/s förutsätts därför vara "aktiva", d v s all
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Tabell 3.4.2.

Allmänna förutsättningar för de genomräknade brunnsfallen.

Delfall: 1:1 1:2 1:3

Hydraulisk konduktivitet
k (m/s) 10 -8 10 -8 10 -10

Effektiv sprickporositet,

3
10

Brunnsuttag, 0 (mJ/s) 10

Avsänkning i brunnen, s w (m) 2

O/(ZJ 0,01

-4 10 -4

-5
10

5 10

99

0,5

10

99

0,1

-5

-6

Delfall: 2:1 2:2 2:3

Konduktivitet i zonen, k (m/s)

Konduktivitet i bergmassan,

kfa (m/s)

Effektiv sprickporositet i
zonen

Effektiv sprickporositet i
bergmassan,

Brunnsuttag, (m /s)

Avsänkning i brunnen, s (m)
WF

10

10

10

10

-5

-8

-3

-4

10

io

10

10

-5

" 3

-4

10

io

10

10

-5

-5

10

o,
0,

-6

002

001

10

60

10

-2 5*10

60

5

-3

Delfall

Konduktivitet i zonen,
k, (m/s)

Konduktivitet i berget,
kfa (m/s)

Eff. sprickporositet i
zonen,

Eff. sprickporositet i
berget

Brunnsuttag, (m3/s)

Avsänkning i brunnen,
sw (m)

10

10

"6 10 "6 10 "6

-8 io "8 io -10

3*10 "4 3'10 " 4 3'10

10 -4

0,1

0,003

10 -4 10 -5

10 " 6 3,5' 10 ~4
-4

60

2

60

0,5
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aktivitet som lämnar lagret når så småningom brunnen,

medan aktivitet från övriga delar av lagret transporteras

bort med grundvattnet.

Strömningshastigheten mot brunnen, p g a enbart brunnsut-

tayet, har beräknats som funktion av avståndet till brunnen

(fig. 3.4.1 och 3.4.2). På samma sätt har kurvor uppritats

som visar transporttiden för vattnet från olika avstånd

till brunne i. Brunnens ungefärliga inverkningsområde med

ovanstående antaganden anges för de olika beräkningsfallen

i tabell 3.4.3.

Tabell 3.4.3.

Fall Inverkningsområde Anm.

1:1

1:2

1:3

2:1

2:2

2:3

3:1

3:1

3:2

3:2

3:3

3:3

3 m

200 m

150 m

1 m

3000 m

1600 m

1 m

60 m

6-250 m X

3000 m

12-300 m X

3000 m

Radiellt mått
— » _

_ n _

Vinkelrätt mot zonen
_ n _ _ » _

_ II _ _' n _

_ II _ _ n _

längs zonen

vinkelrätt mot zonen

längs zonen

vinkelrätt mot zonen

längs zonen

ADär

ning

två värden anges avses 2- resp 3-dimensionell ström-

Transporttiderna från slutförvaret till brunnen är i

fallen 1 och 2 mindre än 1 år och försumbara för de ur risk-

synpunkt mest aktuella isotoperna. I fall 3 är transport-

tiden längs zonen försumbar medan transporttiden vinkel-

rätt mot zonen kan uppgå till ett 10-tal år vid ett avstånd

av ca 200 m. Inverkningsradien och transporttiderna är be-

räknade under förutsättning att förhållandena i bergmassan

ej ändras. I verkligheten är ju bergplintens yta (volym)

begränsade och högst några km , varför influensradievärden

över storleksordningen 1 km i praktiken innebär att vatten

från hela bergplinten strömmar mot brunnen. Beräkningarna

gäller ej för områden utanför plinten.
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En uppskattning av brunnens influensområde kan även göras

genom att bedöma på vilket avstånd brunnsuttaget kompen-

seras av infiltrationen. I tabellerna 3.4.4.- 3.4.6 har

sammanställts beräkningar av erforderlig grundvattenbild-

ning för denna vattenbalans för olika stora, cirkulära

ytor kring brunnen i de olika delfallen. Sedan storleken av

infiltrationen i aktuell bergmassa har bedömts kan stor-

leken av influensområdet beräknas. Infiltrationen är

emellertid starkt beroende av bl a konduktiviteten. Balans

har bedömts bli uppnådd inom de i tabell 3.4.7 angivna

radiella avstånden till brunnen.

Tabell

Fall

Radie,

Fall

Radie,

Fall

Radie,

3.4.

ca

ca

ca

7

1:1

10 m

2:1

41 m

3:1

70 m

1:2

20-100 m

2:2

100-300m

3:2

>500m

1:3

10-50 m

2:3

50 m

3:3

> 500m

Obs! I fallen med brunn i sprickzoner blir influens- och

inverkningsområdet ej cirkulärt utan elliptiskt, där till-

strömningen i flera fall sker från väsentligt mycket större

avstånd längs zonen än vinkelrätt däremot. Ett praktiskt

värde har detta förhållande endast i fallet 3:1 där en

mycket begränsad del av de utläckande avfallsämnena upp-

samlas i brunnen.

Resultatet av utredningen sammanfattas i nedanstående

punkter:

Slutlager för radioaktivt avfall i berg bör förläggas rakt

under grundvattendelaren till en lämpligt stor bergplint

(0,3 - 1 km ) utan nämnvärda lokala terrängvariationer och

spricksystem. Dylika bergplintar bedöms finnas i relativt

rik omfattning i södra och mellersta Sverige.
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TABELL 3.4.4. Beräknad avvattning och motsvarande erforderliga grundvatten-
bildning i cirkulära zoner runt brunnen.

Cirkulärzonens
radie basyta
(m) (m2)

Del av flödet
1:1 1:2 1:3

Avvattning = erforderlig grundvattenbildru för balans
1:1 1:2 1:3

(m/s) (mVår) (m/s) (mm/år) (m/s) (mm/år)

0 - 1

0 -10

10-20

20-30

30-40

3,1

310

940

1600

2200

6

50

20

9

5

0,6

6,4

6,2

6,0

5,7

0,6

6,4

6,2

6,0

5,7

2

1,6

2

5

2

•lo"8

*io"9

•lo"10

•lo"11

•lo"11

640

50

7

2

0,7

1

1

3

2

1

•lo"7

•lo"8

•lo"9

•io"9

•io"9

3200

320

100

59

41

2

2

7

4

3

•lo"9

•io'lu

•io"1L

•IO"11

•10-11

64

6,4

2,1

1,2

0,8

TABELL 3.4.5. Beräknad avvattning (= erforderlig grundvattenbildning vid balans) på
olika avstånd från krosszonen. Redovisningen gäller ena sidan av zonen
och endast mittför bergrummen.

Avstånd

(m)

Del av

flödet till
zonen (%)

Awattning = balanserande g.v.-bildn.

2:2 (kj^lO"8 m/s 2:3 (k^lO"10 m/s)

(m/s) ma/år (m/s)

0- 10

• 10- 20

20- 50

50-100

100-200

200-300

300-500

5,3

5,0

11,9

10,7

7,9

3,0

2,5

1,3*10

1,0*10

5,3'1O

2,0'10

7,5'10

-8
-8

-8

-9

-9

-10

-10

410

390

310

170

60

24

10

6,8*10

6,5*10

5,1*10

2,8*10

1,0*10

3,9*10

1,6*10

-10

-10

-10

-10

-10

-11

-11

22

20

16

9

3

1

0,5

TABELL 3.4.6. Balanserande grundvattenbildning på olika avstånd från brunnen.

Avstånd
(m)

Del. av
flödet

Awattning = Balanserande grundvattenbildning

3:1 3:2
(m/s) (mV*r) (m/s) (mm/år) (m/s)

3:3

0- 10

10- 20

20- 50

50-100

100-150

150-200

200-500

5,3

5,0

11,9

10,7

5,1

2,8

5,5

5,3*10

5,0*10

4,0*10

2,1*10

1,0*10

5,7*10

1,8*10

-9

-9

-9

-9

-10

-10

170

160

125

67

32

18

6

5,3

5,0

4,0

2,1

1,0
5,7

1,8

'10

*10

'10

•io
*10

*10

'10

zl

-1

-1

-1

-/
-6

-8

16.600

15.700

12.500

6.700
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Antagandet att grundvattennivån följer markytan innebär

små avvikelser från verkligheten, och innebär att beräknade

värden på naturligt betingade strömningshastigheter och

transporttider är beräknade på säkra sidan. Infiltrationens

betydelse för matningen av eventuella vattentäkter inom

aktuell bergplint bör däremot tas i beaktande.

Den hydrauliska konduktiviteten bestämmer brunnskapaciteten,

varför en brunn inom det område (bergplint) som väljs för

slutlager för radioaktivt avfall högst kommer att medge ett

uttag av storlekten lo"6 - 10~4 m3/s 100 - 10 000 l/dygn.

Detta räcker maximalt till 100 personer. Vid större vatten-

behov måste brunnen borras i kringliggande kross- eller

sprickzoner. Härvid blir emellertid utspädningsförhållandena

gynnsammare, och de individuella stråldoserna lägre.

Det är sannolikt att brunnar i relativt tätt berg är djupa

och att man härvid bör räkna med stor avsänkning i brunnen.

En mycket låg utnyttjning av brunnens kapacitet är däremot

mindre sannolik. Fallen 1:1, 2:1 och 3:1.

Inhomogeniteter (sprickzoner) i berget verkar avskärmande

på flödet till en brunn. Normalt innehåller berget flera

inhomogeniteter. De förenklade beräkningsförutsättningarna

ger därför en överskattning av inverkningsområdets storlek.

Även om det är av liten betydelse vilken genomsläpplighet/

porositet berget har för aktivitetsläckagets storlek, är

det ur utspädningssynpunkt fördelaktigt med hög allmän

genomsläpplighet i bergmassan.

Lagrets placering på djup ned till 2 å 300 m har relativt

måttlig inverkan på storleken av läckaget till brunnar med

normalt brunnsdjup. Endast i fall 1, minskar läckaget till

brunnen med ökat djup hos lagret, i synnerhet om berget

blir tätare på större djup.
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Avskärmande sprickzoner kan däremot avsevärt minska över-

strömningen av utläckt aktivitet från förvaret till brunnen.

Den aktivitet som lämnar förvaret kominer i de flesta fallen

att så småningom nå brunnarna, men blir utspädd med det

totala brunnsuttaget. Nedanstående tabell redovisar kon-

centrationsfaktorn och hur mycket friskt vatten aktiviteten

blir utspädd med för de olika beräkningsfallen.

Tabell 3.4.9. Den beräknade koncentrationsfaktorn för de

9 beräkningsfallen. Det totala läckaget är

c Ci/s.

Fall Del av läckaget Brunnsuttag
som når brunnen (%)

(m3/s)

Koncentr.
faktorn
Ci/m3: Ci/s

1:1

1:2

1:3

2:1

2:2

2:3

3:1

3:2

3:3

0.1

100

100

0

100

100

1

10-100

15-100

10

5*10

10

-6

-5

-6

10

10

10

-6

-2

-2

10

3,5*10

1,5*10

-6

-4

-4

10"

2-10'

j2

,2

3*103-3'104

7*103-4'104

Valet av bergplint för slutlagrets placering bör göras där

förutsättningarna för framtida hårdexploatering är minimal,

Slutlagret bör placeras så att stora regionala krosszoner

inte förekommer inom det närmaste 100-talet meter från

bergrummen.

I det aktuella området för ett slutförvar bör noggranna

undersökningar göras av spricksystemens karaktär och om-

fattning och av bergmassans konduktivitet och porositet

samt infiltrationens storlek.
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3. "3 Dosbclastning av utsläpp från slutlager i berg.

De radioaktiva ämnen som läcker ut till grundvattnet kan,

som framgår av kapitel 3.4, uppfångas i närliggande brunnar

eller via grundvattenströmmar transporteras till en sjö

eller flod. För att kunna bedöma riskerna för människan har

Studsvik Energiteknik AB behandlat tre olika scenarier,

varav ett fall, referensscenariet, kan anses som sannolikt,

medan de två övriga är specialfall med mycket låg sannolik-

het. De tre fallen är:

- En brunn borrad i en krosszon några hundra meter från

slutlagret, referensscenariet, se fig 3.5.T. Endast ostört

grundvattenflöde är visat på figuren.

- En brunn borrad i berget mitt emellan två bergsalar så att

högsta tänkbara koncentration av radionuklider erhålles,

konservativt scenario, se figur 3.5.2. Fi/g. 3.5.3 visar

vattenflödet till en brunn och fig. 3.5.4 det överlagrade

flöde som erhålles med det naturliga grundvattenflödet

enligt fig. 3.5.2.

- En brunn borrad genom ett av lagerrummen, ett hundra år

efter förslutning, intrudionsscenariet, se fig. 3.5.2.

Individdoserna för den kritiska gruppen har beräknats för

de olika fallen. Kollektivdosen är även beräknad under an-

tagandet att all aktivitet som ej konsumeras av den kritiska

gruppen transporteras till en sjö. Sannolikheten för att de

olika scenarierna skall inträffa har ej beräknats.

I utredningen, Rapport Prav 1:29, förutsattes slutlagret

placerat i en bergplint under grundvattendelaren på ett djup

av 75 m. Markytan ligger ca 30 m över omgivande dalar och

berget förutsattes vara homogent i närzonen (ca 4 ä 500 m

från lagret). Bergplinten begränsas av starkare vattenr

förande krosszoner. Den hydrauliska konduktiviteten förut-
— 8 —6 —5

sättes vara 10 m/s i bergplinten och 10 - 10 m/s

i krosszonen. Motsvarande värden för bergets porositet är

10 ~4 resp. 10 "3. Allt avfall i lagret förutsattes vara

ingjutet i betong. Aktivitetsinnehållet framgår av fig.

3.5.5 och tabell 3.5.1.
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Interference between the ground waterflow to a central well in
a rock block (hill) and a natural (topographically induced) flow to the
surrounding valleys (fracture zones). F i g . 3 . 5 . 4
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Tabell 3.5.1

Uppskattade aktivitetsmängden av de viktigast radionu-

kliderna i ALMA vid tiden för lagrets förslutning.

Nuklid Halveringstid (år) Aktivitets-
innehåll (Ci)

H

14c
60
Co

59
Ni

63Ni

90Sr

129,

135
Cs

137
Cs

239
Pu

12.3

5736

5.3

75000

100.1

28.6

1.10 6

2.30'10

30.0

24390

260

2.3

27000

46

3900

5100

0.03

1.0

90000

0.3

Beträffande dif f us i. onskons tanter och utläckande aktivitet

till berget se kap. 3.2. Med hänsyn till att utläckande

nuklider i stort sett är vattentrogna och transportav-

stånden, framförallt i specialfallen, små, har hänsyn ej

tagits till retentionen i bergsprickorna. Vid beräkningen

av individdoserna har antagits att endast vattenkonsumtion

av 440 l/år och individ ger signifikanta bidrag till doserna.

För beräkningen av kollektivdoserna har även andra sprid*

ningsvägar förutsagts.

I referensscenariet antas konservativt att all utläckande

aktivitet transporteras till brunnen trots att detta sker

i få situationer. Brunnen antas ge ett möjligt vattenuttag

10 " 3

-3 _3
av 2,4x10 m /s och en genomsnittlig produktion av

1,3x10 J mJ /s. Detta motsvarar behovet av hushållsvatten

för ett mindre samhälle på ca 500 personer. Brunnsdjupet,

avsänkningen och influensområdet för olika hydraulisk

konduktivitet i sprickzonen belyses av nedanstående tabell.
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Tabell 3.5.2

Hydraulisk konduktivitet

Erforderlig avsänkning/
brunnsdjup

Influensdjup (m)

Influensavstånd, vinkel-
rätt från zonen (m)

Do länas zonen (m)

(m/s)

(m/m)

IQ"5

16/30

75

275

95

5xlO"6

33/60

115

290

80

10"

160

280

360

75

/300

Infiltrationen i bergplinten kring förvaret har i beräk-

ningarna antagits bli 4 5 mm/år.

MaBimala koncentrationen i brunnsvattnet för de väsent-

ligaste nukliderna anges i tabell 3.5.3. Av tabellen fram-

går även maximala individ- och kollentivdosen.

Tabell 3.5.3

Referensscenario. Individ- och kollektivdoser.

Nuklid Max. utflödet
från lagret
Ci/år

Ung. tid
till max.

år

Max.koncentra-
tion i brunn

Max. Årlig Max. årlig
dos till global kol-
kritisk grupp lektivdos
individ, Sv/år man Sv/år

H
14c

129,

135Cs

1x10

1x10

9x10

6x10

-7

-5

-7

-6

90

2000

1000

15000

3x10

3x10

2x10

1x10

-12

-10

-11

-10

2x10

1x10

3x10

4x10

-12

-9

-8

-9

8x10

2x10

2x10

5x10

-10

-3

—6

Som jämförelse kan r.imnas att max. tillåten koncentration
-6i dricksvatten enl. ICRP:s normer är 4x10

över 10 " 3

för 129J och

för övriga nuklider. Max. årlig individdos över

längre tidsperioder anges i Sverige till 5.10 Sv/år.

Det konservativa scenariet innebär att en brunn borras på

den ur dosbelastningssynpunkt olägligaste platsen (mitt

emellan lagerrummen). Brunnens djup och avsänkningen i

brunnen avpassas så att all utläckande aktivitet insamlas i

brunnen och späds ut med minsta möjliga vattenmängd. Fig.

3.5.4 visar strömbilden i det aktuella området.
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Med valda data och antagna värden på permeabilitet och

strömningsförhållanden i bergplinten erhålles brunnsdata

enligt tabell 3.5.4.

Tabell 3.5.4

Konservativa scenariet. Datasammanställning.

Brunnsdjup

Avsänkning i brunnen

Brunnskapacitet max.

- " - medel

Omgivande bergets hydrauliska konduktivitet

Bergets porositet

Influensområdets radie

IOC m

63 m

8x10 '5m3/s

5x10 ~5m3/s

10 ~ 8 m/s

10 " 4

100 m

Med dessa data och tidigare angivna värden på aktivitets-

läckagen kan max.koncentrationen av de viktigaste nukliderna

i brunnsvattnet beräknas. (Tabell 3.5.5) . Här anges även de

beräknade värdena för individdoser till kritisk grupp, som

i detta fall är begränsad till 10-20 personer.

Tabell 3.5.5

Konservativt scenario. Max. individdoser.

Nuklid Max koncentra-
tion i brunn

Ci/m3

Max. årlig dos
till individ i
kritisk grupp

Sv/ar

Tid till
max

år

H

14c

129]

135/Cs

7x10

7x10

6x10

4x10

-11

-9

-10

-9

4x10

3x10

9x10

1x10

-4

-8

-7

-7

90

2000

1000

15000

Kollektivdoserna är samma som i referensscenariet. Alla för-

ändringar av brunnsdjup eller vattenuttag ger lägre värden

för koncentrationer och individdoser. Även högre värden på

bergets hydrauliska konduktivitet ger lägre koncentration1

och doser. Endast i relativt tätt berg, där infiltrationen
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bJir avqörande för influensareans storlek, kan en viss

höjning av koncentrationer tänkas. Detta innebär emellertid

i praktiken att brunnen ger för små vattenkvantiteter för

att kunna nyttjas.

förutsätter som tidigare nämnts att

brunnsvattnet konsumeras tidigast 100 år efter förslutning

av lagret och tidigast 0,1 år efter borrning. Dessa an-

taganden anses rimliga med hänsyn till att området kring

slutlagret bör kunna fridlysas från brunnsborrning och

efterföljande provpumpning normalt överskrider 1 S 2 månader.

I intrusionsfallet blir de relativt kortlivade nukliderna

som finns i stora mängder avgörande för riskbilden. Sålunda

kommer Cs att utgöra 95 % av dosbelastningen efter 100 år.

(Se fig. 3.5.6.) Avgörande i intrusionsscenariet är därför

den tid som förflyter från slutlagring till konsumtionstill-

fället. I princip minskar individdosen med en 10-potens

för varje hundratal är. Vid beräkningen av individdoserna

har konservativt antagits en minsta praktiskt tänkbar

brunnskapacitet av 10 " m /s, vilket motsvarar 4-5 per-

soners behov. Brunnsdjupet är 130 m varav de 100 m som

ligger utanför lagret utgör effektiva brunnsdjupet. Er-

forderlig avsänkning i brunnen blir 12,5 m och influens-

radien 50 m. I detta sammanhang är det av intresse att

veta att 16 % av bergborrade brunnar i Sverige når 100 m

och att endast 0,5 % når 200 m.

Max. individdosen blir med gjorda antaganden 10 " Sv/år,

och ligger således även här klart under maximalt tillåtna

individdoser. (5.10 "3 Sv/år).
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4. Sammanfattning. Fortsatt arbete.

Resultaten av förstudien är i vissa avseenden entydiga,

medan andra kan vara tveksamma och fordrar ytterligare

studier för att ge underlag till beslut i vissa frågor.

Bland de viktigaste resultaten kan nämnas att:

- Transport av låg- och medelaktivt avfall till sjöss,

på det sätt som anges i utredningen, kan utföras på

ett mycket betryggande sätt. Ytterligare studier inom

detta område erfordras således ej förrän anskaffning

av utrustning för transporten blir aktuell.

- Slutlagring av låg- och medelaktivt avfall kan göras

heltsäkert på flera sätt. Många platser i Sverige

fyller de måttliga krav som ställs på det omgivande

berget.

- Anläggningskostnaderna för ett slutlager för 125 000

m3 avfall (driftavfall från 10 000 MW i 30 år) blir

med högt ställda krav på tillverkade barriärer mellan

275 ^ch 400 miljoner kronor beroende på anläggningens

nivå (50-300 m under markytan). Detta motsvarar en

kostnad av 2 200-3 200 kr/m3 avfall eller ca 0,015-0,02

öre/kWh. Om kraven på barriärer kan minskas kan kost-

naderna reduceras med högst 50 %.

- Slutlagring sker bäst och billigast i stora bergutrym-

men (bergsal eller silo. Avfallet bör omges av en till-

förlitlig barriär, som lämpligast består av 70 cm

betong + 1,5 m morän/bentonitfyllning. Om särskilda skäl

föreligger (t ex gynnsam placering av slutlagret eller

att enbart lågaktivt avfall förvaras där) kan barriärerna

förenklas eller helt slopas. Härvid blir även mindre

bergrum (tunnlar) ekonomiskt fördelaktiga.

- Förläggningsdjupet har måttlig inverkan på säkerheten i

intervallet 50-300 m men påverkar kostnaderna relativt

starkt.

- Avfallsmängder och -Jen form avfallet får vid slutdepone-

ring i framtiden påverkar valet av alternativ. Nya be-

handlingsformer för i första hand jonbytarmassor kan
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innebära en reduktion av layerbehovet med högst 35 %

(45 000 m ). Kostnadsreduktionen för slutlagringen blir

därvid endast ca 20 % (50-30 000 kr).

- Vid lokalisering av slutlagret skall sådan plats väljas

som innebär liten risk för brunnsborrning i den omedel-

bara närheten. Berget bör vara relativt tätt närmast

lagret, medan ytberg och berg några tiotal meter från

lagret med fördel är vattengenomsläppligt.

Även om förstudien ej ger helt klart besked om den optimala

konstruktiva utformningen av slutlagret, bör den fortsatta

verksamheten bedrivas mera projektinriktat för att ge möj-

ligheter till slutlagring kring 1990.

Bland de konstruktionsfrågor som fordrar ytterligare

studier kan nämnas:

- Svällningsegenskaper och risken för sprickbildning hos

morän/bentonitmaterialet.

- Erfordras igengjutning av hålrum och spalter i avfalls-

lagret eller kan enklare metoder användas?

- Systemanalys. Denna har endast översiktligt belysts i

förstudien inom de områden man ansett vara kraftigt lay-

outstyrandc:.

- Arbets- och packningsmetoder för morän/bentonit samt

analys av erhållna resultat.

- Utförande med endast en barriär behöver utredas bättre,

då detta torde ge erforderligt skydd mot utläckage. För-

studien har endast ytligt behandlat denna fråga.

- En för Alma väsentlig fråga, som relativt snart ford-

rar ett ställningstagande, är vilken behandling och

form avfallet har vid slutlagringen. Vid flera anlägg-

ningar (Oskarshamn och Clab) behandlas idag inte vissa

jonbytarmassor i avvaktan på hur slutlagring skall ske.

En transport och lagring av obehandlade massor, alterna-
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- tivt solidifiering i samband med slutlagringen, är

fullt möjlig. Detta förfaringssätt kan visa sig prak-

tiskt och ekonomiskt, varför det bör studeras. Resul-

tatet har stor inverkan på Almas utformning. Av viss

betydelse för Alma är även frågan om eluering av jon-

bytarmassor och fixering på oorganiska jonbytare lik-

som förbränning av jonbytarmassorna.

I utredningen har endast avfall från drift av kärnkraf-

stationerna behandlats. Rivningsavfall, härdkomponenter

och låg- och medelaktivt avfall från upparbetning skall

även slutlagras. I vilken omfattning detta skall ske i

samma typ av anläggning eller tillsammans med det hög-

aktiva avfallet bör studeras. Alma konstruerad med två

tillverkade barriärer är rent tekniskt av så god kvali-

tet att alla dessa former av avfall kan förvaras där, men

dessa avfallstypers innehåll av långlivade radioaktiva

ämnen kan motivera en förläggning av Alma på större djup.

För att ej onödigtvis försena Almas färdigställande bör

man nu söka en lämplig förläggningsplats. Geologi och

grundvattenförhållanden bör undersökas vid ett begränsat

antal platser, och kontakt bör tas med berörda kommuner.

Olika motiv för val av plats bör i detta sammanhang ana-

lyseras.
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