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STATENS STRALSKYDDSINSTITUT

1
1983-04-15

Statens kärnkraftinspektion
Box 27106

102 52 STOCKHOLM

Remiss 1982-05-18 från statens kärnkraftinspektion av framställ-

ning från Svensk Kärnbränsleförsörjning Aktiebolag (SKBF) om

cillstånd enligt atomenergi lagen att få uppföra och driva ett

slutligt förvar för låg- och medelaktivc radioaktivt avfall

vid Forsmark (dnr A.1.1/361/82) •

Med anledning av ovannämnda remiss får statens strålskyddsinsti t ;

härmed överlämna bifogade remissyttrande 1983-04-15.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit

ordföranden Bengtsson samt ledamöterna Hambraeus, Nordstrom, C.

Porsson, Roos, Tengberg och Wångby varjämte närvarit bvråcht;fc:\

Snihs och förste strålskyddsinspektören Boge, föredragande.

Hambraeus anmälde skiljaktig mening, Hubendick avgav ett särskilt

yttrande och Nordström lämnade kommentarer till kap b, avsr.it :> t

om optimering i remissyttrandet, allt i enlighet v:.ed tre sär-

särskilda till denna skrivelse fogade kopior av ifrågavarande

handlingår.

Enligt statens strålskyddsinstituts beslut:

Lars Persson

1.1,, ' ,j itiM

<:><•-. o'
>'fZ' ' jn Solna



Särskilt yttrande av Bengt Hubendick

1

Kärnkraftinspektionen har i sin granskning av förflagetjför reaktoravfall
konstaterat att det tänkta läget under havsbotten inte är idealiskt ur
geologisk synpunkt. Det är inte heller idealiskt ur ekologisk synpunkt.
Det är nämligen känt att marina organismer kan anrika ämnen på ett sätt
som inte är förutsägbart innan de artspecifika egenskaperna i detta
avseende kartlagts. En encellig alg i Stilla havet har t ex visat sig
kunna bygga upp en tennhait inom sig som är tusen gånger högre än det
omgivande vattnets. Liknande anrikning av radioaktiva isotoper har
konstaterats hos andra marina organismer. Även om gjorda beräkningar
visar, med goda marginaler, att enbart mycket små mängder radioaktivt
material kan förväntas läcka ut i havsvattnet från det planerade förvaret
betyder detta att man inte med säkerhet kan förutse möjlig anrikning av
sådant material inom det marina ekosystemet. Utöver specifik anrikning
sker därtill generell anrikning av icke nedbrytbara substanser genom
näringskedjorna inom ett ekosystem.

Stockholm 1983-04-14

Bengt Hubendick
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1983-04-H

RESERVATION

1983 -W

Jag reserverar mig mot SSI:3 beslut att tillstyrka uppförandet ar

ett förvar för lag- och atedelaktivt radioaktivt avfall i Porsmark (SPR

Risken är stor att vi tar ställning på fel beslutsunderlag.

Ansökan gäller en typ av avfall där SSI skulle ge tillstånd till

betydligt enklare och billigare förvaringsmetoder än de som föreslås.

Inte ens om all aktivitet kom ut skulle stråldosen bli högre än vad

som är tillåtet vid normaldrift av kärnkraftverken.

Det måste alltså finnas någon dold anledning till att SKBP vill bygga

denna miljardanläggning, som är överambitiös för det ändamål man nu

uppger.

SKBP bar framfört planer på att 1 ett senare skede använda lagret

för avfall som är betydligt mer radioaktivt förorenat: SPR 2 för

hardkooponenter och SPR 3 för rivningsdelar. I sitt yttrande antyder

SSI också att man kan planera förvara större kvantiteter avfall som

skulle kunna uppkomma i samband med en större reaktorolycka ( punkt 8.3

sid 16).

SSI borde ha fått göra en helhetsbedömning av hur SKBP planerar

utnyttja lagret före man tar ställning till uppförandet. Min

bedömning är att man då funnit att lagret blir felplacerat.

Birgitta Hanbraeus



1

\i

11771 5AFERAD S

119612 SMEATO S

TLX NO 126/83/MG

AD C-S HE5SER
STYRELSEN 15/4-83 REMISS OH SFR-1

K E ^ TILL KAP. 6» AVSNITTEN OM OPTIMERING

DET STAR FÖR MIG KLART ATT OM DEN SOKANDE SÖKT OPTIMERA 5^'ILLE

:::T FRAMGÅTT ATT MAN MEÖ EN ANNAN LOKALISERING MED GYNNSAMMARE

j'.:O!_OGi KUNNAT NÅ SAMMA AMBITIONSNIVÅ TILL EN AVSEVÄRT LAGPE

5TNAD.

^ARNKRAFTINSFEKTION

-.»5 NORDSTRöMt

: ;•* iZ SWEAT") S



1
STATENS
STRÄLSKYDDSINSTITUT
Kärnkraftenheten
CB/pt

1983-04-15 Dnr 824/279/82

REMISSYTTRANDE

REMISS: Från sta.ens kärnkraftinspektion beträffande ansökan av

Svensk Kärnbränsleförsörjning Aktiebolag om tillstånd enligt

atomenergilagen om att få uppföra och driva ett slutligt förvar

för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Forsmark,

östhammars kommun, Uppsala län.
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Remiss: Från statens kärnkraftinspektion beträffande ansökan av Svensk
Kärnbränsleförsörjning Aktiebolag om tillstånd enligt atomenergi lagen
om att få uppföra och driva ett slutligt förvar för låg- och medelaktivt
radioaktivt avfall vid Forsmark, östhammars kommun, Uppsala län

Inledning

Svensk Kärnbränsleförsörjning AB (SKBF) har inlämnat tre ansökningar

rörande tillstånd att få anlägga och driva ett slutförvar (SFR-1) för de

låg- och medelaktiva avfallsprodukter som uppstår dels vid driften av

de svenska kärnkraftverken och det centrala lagret för använt bränsle som

är under byggnad i Oskarshamn samt dels,om överenskommelse därom kan träffas,

radioaktivt avfall som uppstår vid annan industri-, forsknings- eller

medicinsk verksamhet i Sverige

1) till regeringen, bostadsdepartementet om prövning enligt
byggnadslagen § 136 a

2) till regeringen om prövning enligt atomenergi lagen

3) till Koncessionsnämnden för Miljöskydd om prövning

enligt miljöskyddslagen.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har i remissvar till bostadsdepartementet

1982-06-23 tillstyrkt ansökan enligt byggnadstagen vad avser lokalisering

och principlösning för SFR-1, men aviserade samtidigt att den huvudsakliga

strålskyddsgranskningen skulle göras i samband med granskningen av ärendet

enligt atomenergi lagen.

Ansökan enligt miljöskyddslagen avser andra frågor än strålskydd och
ligger därför utanför SSI:s kompetensområde och institutet har heller
inte haft ärendet för remissbehandling.

SSI fick ansökan enligt atomenergi lagen för remissbehandling 1982-05-24 med
remisstid till den 1 december 1982. Efter överläggningar med SKI har remiss-
tiden förlängts till den 20 april 1983.



2 Myndighetsansvar

Uppdelningen av myndighetsansvaret mellan statens kärnkraftinspektion (SKI)

och SSI nar det galler denna typ av anläggning är svår att göra i detalj.

Den grundläggande regeln är att SKI har myndighetsansvaret för "säkerhets-

relaterade frågor" (risk för olyckor och spridning av klyvbart material)

medan SSI med sitt myndighetsansvar täcker strélskyddsfrågorna. På

grund av den arbetsfördelning som f n gäller är SSI för sitt ställnings-

tagande ibland beroende av SKI:s bedömning av vissa frågor. Ett exempel

är de i SFR-1 ingående silonas hållfasthet/integritet och det därmed samman-

hängande utläckaget av radionuklider genom den barriär som silon represen-

terar. Detta är en viktig ingångsparameter för SSI:s bedömning av de

resulterande stråldoserna till omgivningen. Sådana frågor kräver ett

intimt samarbete mellan myndigheterna och ett flertal formella och in-

formella kontakter har därför skett både mellan myndigheterna och mellan de

båda myndigheterna, vissa konsulter och SKBF.

3 Ansökan

SKBF:s ansökan omfattar endast slutförvar för sådant avfall som kontinuer-

ligt uppkommer vid driften av svenska kärnkraftverk och vid det centrala

lagret för använt kärnbränsle (CLAB) som ä, under uppförande i Simpevarp. Om

erforderliga tillstånd och kostnadstäckning kan erhållas är dock SKBF enligt

ansökan beredd att medverka till att låg- och medelaktivt avfall från annan

industri, medicinsk verksamhet eller forskningsverksamhet slutförvaras i SFR-1

Ansökan omfattar ej en eventuell framtida utbyggnad av SFR att omfatta

förvaring av härdkomponenter (SFR-2) och rivningsavfall (SFR-3). Vidare

behandlas transportsystemet till SFR-1 som ett särskilt ärende utanför denna

ansökan.

Anläggningen består av en ovanjordsdel belägen på Stora Asphällan och Skäret

österblänkarna 1,5 km Nö Forsmarks kraftstation och en underjordsdel 1 km Nö

ovanjordsdelen. Ovanjordsdelen utgör mottagnings- och behandlingsstation

för avfallet och underjordsdelen, vilken har 50 m täckning av kristallint berg

plus 6 m vatten, utgör slutförvar. Omfattningen av de olika förvarsdelarna

i SFR-1 framgår inte helt klart av SKBF:s ansökan. Enligt institutets upp-

fattning omfattar tillståndsprövningen ovanjordsanläggningar i den omfatt-

ning som ungefärligt angivits av SKBF, två nedfartstunnlar, ett siloförvar

vari ingår 4 silor för medelaktivt avfall, tre bergsalar för låg- och medel-

aktivt sopavfall samt ett tunnelsystem om 10 - 20 förvaringstunnlar för

betongtankar. Prövningen omfattar också ett totalt aktivitetsinnehall i
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förvaren om ca 10 Bq inklusive osäkerhetsmarginaler och med den nuklid-

sammansättning som anges i ansökan, särskilt vad gäller långlivade ämnen

som enligt ansökan uppgör till 10 Bq (halveringstid längre än 100 år).

En väsentlig ökning av den ovan angivna omfattningen av förvaret bör enligt

institutets åsikt leda till en förnyad tillståndsprövning. Efter avslutad

användning skall förvaringsanläggningen förslutas, ovanjordsdelen rivas och

terrängen återställas.

Enligt de ursprungliga planerna för SFR-1 är anläggningsdriften planerad

att börja 1988. Eftersom det svenska kärnkraftprogrammet enligt riks-

dagens beslut inte sträcker sig längre än till 2010 innebär detta att

produktionen av avfall till SFR-1 vid kärnkraftverken upphör vid denna

tidpunkt. Avfall från CLAB kommer dock att produceras även flera är efter

denna tidpunkt. Förslutningen av SFR-1 beräknas ske tidigast år 2020.

SKBF har på myndigheternas begäran kompletterat den preliminära säkerhets-

rapporten för SFR-1, dels med direkta kompletteringar till den preliminära

säkerhetsrapporten och dels med underlagsmaterial i form av kompletterande

utredningar som ytterligare underlag för uppgifter i säkerhetsrapporten

eller som stöd för kompletterande uppgifter. Således har SKBF påpekat att

mängden avfall till bergsalen för lågaktivt avfall kan komma att minska

jämfört med uppgifterna i rapporten som en följd av SSI:s beslut om att

under vissa betingelser kunna acceptera deponering av lågaktivt reaktor-

avfall inom kraftverkets eget område. SSI har vid sin granskning utgått från

hela det inlämnade underlagsmaterialet.

Utländska jämförelser

Låg- och medelaktivt avfall har under flera decennier producerats i en
lång rad länder, dels från kärnkraftprogrdm och dels från forsknings-
reaktorer samt radionuklidanvändning inom industri, forskning och sjukvård.
I en lång rad fall har man lagrat avfallet, men när det gäller deponering
har främst följande metoder utnyttjats:

- mark deponering
- havsdu'npning

- deponering i saltformationer.
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Markdeponering, som innebär att avfallet deponeras med någon eller några

meters marktäckning, vanligtvis i långa "gravar" men ibland även i "betong-

kasuner", har främst utnyttjats i USA, Kanada, England och Frankrike.

Nuklider och aktivitet har varierat kraftigt mellan de olika deponerings-

platserna. I USA har markdeponeringsplatser mottagit upp till 10 gånger

högre total aktivitet än vad som har angivits som maximalt inventarium i

SFR-1. Dessutom har ingått upp till flera hundra kilo av uran och torium.

På grund av bl a dåligt valda och beredda markdeponeringsplatser och att

avfall av mycket olika slag har blandats har man i vissa fall fått en

oönskad spridning av radioaktivt material.

Strålskyddsinsitutets styrelse har i ett principbeslut 1982-11-29 accepterat

markdeponering av mycket lågaktivt reaktoravfall inom kraftverkets eget om-

råde (PM rörande MARKDEPONERING AV RADIOAKTIVT AVFALL... bil 1). Beslutet,

som innebär stora begränsningar beträffande aktivitetsinnehållet i avfallet

som skall deponeras, innebär att om kraftverken får tillstånd för markdepo-

nering kommer det avfall som enligt SKBF:s ansökan skall deponeras i berg-

rummet för lågaktivt avfall att minska högst väsentligt i volym.

Havsdumpning av låg- och medelaktivt avfall praktiseras idag av främst

England, med även Nederländerna, Belgien och Schweiz havsdumpar radioaktivt

avfall. Från engelskt häll dumpas årligen storleksordningen 3 - 1 0 Bq

av beta/gamma-strålande radionukl ide>- och 4

radionuklider.

10 1 3 Bq av alfa-strålande

Under åren 1967 - 1978 deponerade man i Tyskland ca 124 000 tunnor låg-

aktivt avfall och ca 1 300 tunnor medelaktivt avfall i en saltgruva i Asse.

Flera länder avser att använda samma metod för sitt låg- och medelaktiva

avfall. Metoden är ej aktuell för Sverige, då vi inte har några saltforma-

tioner av den typ som bl a finns i Asse.
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Internationella konventioner

SFR-1 är ett förslag om att förvara kärnkraftsavfall under havsbotten.

Detta sker genom att man gräver en tunnel som börjar vid Stora Asphällan

och som går snett ned under havsbotten till ett förråd som försluts.

Frågan har uppkommit huruvida denna typ av förvaring strider mot

gällande rätt angående havsförorening till följd av dumpning. De

konventioner som reglerar detta är "Konvention om förhindrande av

havsföroreningar till följd av dumpning" (Londonkonventionen) och

"Konventionen om skydd för östersjöområdets marina miljö" (östersjö-

konventionen).

Med dumpning enligt dessa konventioner avses att man från fartyg, luft-

fartyg eller någon annan typ av konstruktion till havs släpper avfall

eller andra ämnen direkt i havet. Med denna definition av dumpn-ng kan

inte SFR-1 med sitt slutna förvar under havsbotten vara dumpning då

avfallet förs till förvaret via en tunnel från en fastlandsanknuten ö.

Enligt Londonkonventionens artikel 1 skall de fördragsslutande parterna var

för sig och kollektivt främja en effektiv reglering av alla källor till för-

orening av den marina miljön. Enligt SSI:s uppfattning har de tekniskd

möjligheter som i dag finns tillgängliga nationellt och internationellt

utnyttjats för att minimera föroreningarna. Institutet anser därför inte

att ett beslut att förvara kärnkraftavfall enligt SFR-1 konceptet strider

mot den artikeln i Londonkonventionen sett från en teknisk synpunkt.

Under Londonkonventionmötet februari 1983 tog Norge upp frågan huruvida

"sea-bed disposal", som för närvarande diskuteras vid olika forsknings-

laboratorier som en möjlig deponeringsmetod, ar förenlig med London-

konventionen och dess dumpningsregler. Frågan lämnades att övervägas

av signitärstaterna till nästa sammanträde som äger rum februari 1984.

Begreppen "sea-bed disposal" och sub-sea bed disposal" finns ännu ej
definierade i någon konvention, men i teknisk-vetenskapliga sammanhang
avses förvar av radioaktivt avfall i djupa sedimentbottnar pä flera tusen
meters djup under havsytan. Genom att förvara avfallsbehällarna i sediment-
lagret minskas spridningen av ev utläckande radioaktiva ämnen från av-
fallsbehällarna.
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Enligt SSI:s tolkning, som sker från teknisk synpunkt, kan SFR-1 således

inte anses gå in under begreppen "sea-bed disposal" och "sub-sea bed disposal".

östersjökonventionen reglerar frågor om föroreningar av östersjöområdet,

från utsläpp via floder, flodmyningar, avlopp och rörledningar, dumpning

och normal drift av fartyg och utsläpp via luft.

De grundläggande principerna och skyldigheterna för de fördragsslutande

parterna enligt östersjökonventionen innebär att man skall vidtaga alla

erforderliga lagstiftningsåtgärder, administrativa eller eljest behövliga

åtgärder för att förhindra/minska förorening samt för att skydda och

förbättra den marina miljön i Östersjöområdet.

Med "förorening" enligt östersjökonventionens mening förstås sådana utsläpp

som medför risk för människors hälsa, skada på levande tillgångar och

marin fauna och flora, hinder för behörigt utnyttjande av havet, fisket

inbegripet, försämring av havsvattnets användningsmöjligheter samt minskning

av skönhets- och rekreationsvärden.

De fördragsslutande parterna skall enligt östersjökonventionen vidtaga

erforderliga åtgärder för att kontrollera och så långt som möjligt minska

"landbaserad förorening" av östersjöområdets marina miljö.

Med "landbaserad förorening" förstås sådan av utsläpp från land förorsakad

förorening i havet, som när havet genom vattendrag, från luften eller direkt

från kusten, inbegripet utsläpp från rörledningar.

Parterna skall särskilt vidtaga erforderliga åtgärder för att kontrollera

och noga begränsa förorening genom skadliga ämnen. Till skadliga ämnen

räknas radioaktiva ämnen. Konventionens mening är att man sä långt som

möjligt skall begränsa och minska förorening av östersjöområdets marina

miljö på basis av en skälighetsbedömning.

SFR-1 är inte konstruerat för att göra avsiktliga utsläpp. Förvaret

är i stället utrustat med ett antal barriärer för att reducera

eventuella utläckage. Den prövning av ärendet som görs av SSI inne-

bär att pröva skäligheten i de vidtagna åtgärderna och konsekvenserna

för den yttre miljön av de läckage som kan ske. Det innebär att tillsyns-

myndigheten arbetar enligt andan i östersjökonventionen och SSI anser där-

för att SFR-1 sett frän teknisk synpunkt inte strider mot östersjö-

konventionen.
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I konventioner av detta slag finns förutom rent tekniska definitioner

även politisk/juridiska tolkningsfrågor. Dessa, liksom även de av

institutet ovan redogjorda tekniska frågeställningarna har tagits upp av

flera olika personer och grupper, bl a Uppsala Läns Naturvårdsförbund

i skrivelse 21 mars 1983 (bil 2 ) . Strålskyddsinstitutet anser sig vara

fel instans för bedömningar på det politisk/juridiska området och förut-

sätter att dessa aspekter på frågeställningen beaktas vid regeringens

behandling av ärendet.

6 Strålskyddsinstitutets bedömningsgrunder

Det avfall som enligt förslaget skall föras till SFR-1 är vad som normalt

betecknas som låg- och medelaktivt reaktoravfall. Dessutom skall låg- och

medelaktivt avfall från den icke-kärnkraftanknutna verksamheten i Sverige

föras till SFR-1 om överenskommelse därom kan träffas. Detta förutsätter

bl a att det icke-kärnkraftanknutna avfallet inte nämnvärt påverkar risk-

situationen för SFR-1 vare sig i det kortsiktiga (arbetarskyddsfraga) eller

det långsiktiga (omgivningskonsekvensen) perspektivet. Avfallet i SFR-1

kommer ej att innehålla klyvbara radionuklider i sådan utsträckning att

det kan utgöra någon risk för kriticitet eller vara av intresse som källa

för upparbetning.

Stralskyddsinstitutets ansvarsområde täcker bade arbetarskyddsfrågor och

frågor rörande skydd för allmänheten och omgivningen när det gäller

effekter av strålning från radioaktiva ämnen.

Arbetarskyddsfrägorna bevakas genom förhandsgranskning av de hanterings-

moment som sker och de system som är inblandade, men framför allt genom

uppföljning av den faktiska verksamheten sedan anläggningen tagits i drift.

Skyddet till allmänheten och omgivningen påverkas av de utsläpp/utläckage som

kan ske från anläggningen både under driftskedet och efter förslutningen.

Under driftskedet finns det i princip möjl ighet att kontinuerl igt påverka utsläpps-

situationen genom olika aktiva åtgärder, men sedan anläggningen förslutits

upphör också i praktiken möjligheterna att påverka utläckaget.

Det är därför av största vikt att institutet efter sin granskning har ett

tillräckligt underlag för bedömningen av de maximala konsekvenser som kan

förväntas som resultat av läckage från anläggningen sedan den förslutits.

För arbetarskyddsfrägorna finns väl förankrade internationella rekommen-

dationer, främst av den internationella stralskyddskommissionen (ICRP),
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och ett nationellt regelsystem som inkluderar tillåtna stråldoser. Dessa

är väl kända hos söKanden,som därför i sin preliminära säkerhetsrapport

har haft möjlighet att beakta dessa vid utformningen av anläggningen. När

det gäller tillåtna stråldoser till allmänheten är den internationella

situationen inte lika klar. Visserligen finns av ICRP rekommenderat högsta

gränsvärde för individer bland allmänheten, men det finns ir.ga riktlinje

för hur detta övre gränsvärde skall användas när det gäller avfall slag

som inte bara ger en stråldos nu utan framför allt kan ge en stråldos i

framtiden.

Sökanden har i det system som SFR-1 utgör lagt in olika barriärer som

visserligen inte helt förhindrar allt utläckage, men som mer eller mindre

starkt fördröjer ett läckage i tiden vilket innebär att största delen av

aktiviteten kommer att avklinga innan den när biosfären. Dessa barriärer

varierar för olika typer av avfall (siloanläggning, bergsalar och bergs-

tunnlar) och effekten av detta har blivit att de resulterande stråldoserna

förväntas bli sådana att SKBF ansett att strålskyddsinstitutet skall kunna

acceptera dessa. Sökanden har, med undantag av valet av utströmningsområde

efter lång tid,val t sådana parametrar som ger de största doserna, om man

inte har varit säker på något annat. Ett flertal olika utströmningsområden

har dock redovisats. Man har t ex antagit att de radioaktiva ämnena i för-

varet är upplösta i vatten, därför att man inte med säkerhet vet hur starkt

bundna de olika nukliderna är till den avfallsmatris som de finns i. Detta

har lett till att den beräknade stråldosen inte kan anses vara den för-

väntade utan en övre gräns för den dos som förvaret ger på kort och lång

sikt.

De bedömningsgrunder som SSI utgått från vid granskningen är i huvudsak

följande:

1 Alla individuella stråldoser, oavsett om de förorsakas inom en nära

eller en avlägsen framtid, skall vara lägre än de värden som anses vara

acceptabla planeringsvärden för övriga led i kärnkraftcykeln.

2 Vid dessa bedömningar måste man räkna med den uppbyggnad av radio-

aktiva ämnen i biosfären som kan förorsakas genom utsläpp långt fram

i tiden.

3 Vid bedömningen av stråldoser som är så laga att det inte finns risk

för akuta effekter och där sannolikheten för att de inträffar är

mycket liten anser institutet att det är rimligt att använda

pr.oc'ukten av sannolikheten och, dosen som bedömningsunderiaq. Denna

situation är tillämplig pa t ex extrema händelser.



10

4 Kollektivdosen från avfallshanteringen och avfallsförvaringen skall

inte nämnvärt förändra dosbilden för hela kärnkraftcykeln.

Vid bedömningen av övriga steg i kärnkraftcykeln kräver SSI en optimering av

strålskyddsinsatserna i den betydelse som internationella strålskydds-

kommissionen (ICRP) framfört i sin publikation nr 26, dvs rr.an kan visa

att stråldoserna inte kan reduceras ytterligare med rimliga insatser. En

förutsättning för att en sådan optimering skall vara meningsfull är att man

kan göra en realistisk beräkning av skillnaden i den resulterande kollektiv-

dosinteckningen från olika sijtdeponeringsalternativ.

Kollektivdosinteckningen kan uppdelas i två delar, dels den som uppstår i

samband med avfallshanteringen och slutdeponeringen och dels den som härrör

från doser som uppstår till följd av utläckage från deponeringen efter för-

slutningen.

Det första bidraget är lätt att uppskatta eftersom det i stort sett endast

rör sig om externbestrålning från de avfallskollin som hanteras. Det andra

bidraget däremot bestäms ;v flera faktorer av vilka månqa är kända med

dålig precision. Det gäller t ex vilka geokemiska fördröjningar som de

olika radionukliderna får vid en transport i berget och hur olika radio-

nuklider deponeras i sedimenten i havet eller en insjö efter ett utläckage.

Eftersom det inte har varit möjligt att alltid göra realistiska beräkningar av

kollektivdosinteckningen har SKBF inte gjort något försök till optimering.

Man har istället tagit till sådana barriärer att man ansett sig få sä

laga stråldoser från deponeringsplatsen att strålskyddsmyndigheten kan

acceptera dess konsekvenser med god marginal. Institutet har accepterat

detta resonemang och kräver ingen optimeringsdiskussion för denna ansökan.

6.1 Bedömningsgrunder_för ||]dividdosen ikritisk grugg

För de individer som tillhör en s k kritisk grupp får den ärliga strål-

dosen ej överstiga 5 mSv. Om bestrålningen upprepas under en följd av

år får inte 1 mSv/år överskridas. Detta är ett övre gränsvärde för den

totala stråldosen från alla strålkällor som kan kontrolleras och styras
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genom regler och föreskrifter (naturlig strålning och stråldoser till

patienter vid medicinsk undersökning och behandling är undantagna). För

kärnkraftverk har strålskyddsinstitutet gett ett riktvärde på 0,1 mSv

per år för planeringen och har angett att 0,5 mSv under ett år inte bör

överskridas.

Med dessa dosgränser finns en god marginal för andra strålkällors bidrag

till totaldosen, som inte får överskrida 5 resp 1 mSv per är enligt ovan.

Denna slutsats gäller både med hänsyn till de stråldoser som uppkommer

lokalt och de som uppkommer globalt dvs långt utanför det egna landets

gränser. I det globala perspektivet måste man ha god marginal när det

gäller individdoserna för att ge utrymme för andra strålkällor. De i sam-

band med SFR-1 uppskattade individdoserna är sådana att de inte ger något

nämnvärt bidrag till den globala per caput dosen och därmed uppfylls de

villkor som närmare utvecklas i §§ 19:29 - 19:32 i de av de nordiska

strålskyddsmyndigheterna gemensamt utgivna rekommendationerna "Report

on the Applicability of International Radiation Protection" (bil 3).

6.2 Bedömningsgrunder_för_kgljektivdosen

De totala hälsokonsekvenserna ("detrimentet" av verksamheten, enligt

den terminologi som används av ICRP och av strålskyddsinstitutet) av

den beskrivna metoden för deponering av avfall kan anses vara propor-

tionella mot den totala kollektivdosinteckningen från avfallsdeponering-

en. För att inte ändra konsekvensbilden för hela bränslecykeln bör

kollektivdosinteckning från SFR-1 vara endast en liten del av den

totala kollektivdosinteckningen från bränslecykeln.

Här möter speciella problem genom att avfallet innehåller en liten del

radioaktiva ämnen med lång livslängd. Detta medför att kollektivdos-

inteckningen kan bli stor utan att någon individ utsätts för nämnvärda

stråldoser eller att någon framtida generation utsätts för påtaglig

risk.
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Om motsvarande detrimentberäkning skulle utföras för skadliga icke-radio-

aktiva ämnen såsom kvicksilver, kadmium eller arsenik s<ulle summeringen

av den potentiella möjligheten + ör skadepåverkan också kunna ge stora

detrimenttal.

SSI ser det som rimligt att för SFR-1 använda integrationstiden 10 000 år

för att beräkna kollektivdosinteckningen. Skälen till detta är flera,

dels har aktiviteten i SFR-1 avklingat så långt att det beräknade dos-

bidraget per år och per generation efter 10 000 år är mycket mindre än

före 10 000 år, dels är 10 000 är en normal tid mellan tvä istider i

Skandinavien (en istid kan helt förändra beräkningsförutsättningarna) och

dels är felet i beräkningarna, beroende på osäkerheterna i beräkningsför-

utsättningarna, så stora att det framräknade värdet svårligen kan till-

mätas någon större vikt.

Platsval

Strålskyddsinstitutet har i sitt remissvar till bostadsdepartementet

1982-06-23 över ansökan enligt § 136 a byggnadslagen att få uppföra och

ta i drift SFR-1 anfört att institutet ser en fördel i en samlokalisering

med ett befintligt kärnkraftverk eftersom detta ger möjlighet att ut-

nyttja vissa basresurser som eljest svårligen kunde byggas upp till samma

materiella och personella standard.

Ett utläckage till vattenrecipienten i Forsmark ger ungefär samma strål-
dos som motsvarande utsläpp ger vid annat kärnkraftverk varför Forsmark
inte ur denna aspekt skulle vara ett dåligt val. På förfrågan har prof
Ulf Grimas, statens naturvårdsverk, konstaterat att Forsmarksalternativet
är fullt jämförbart med alternativet att förlägga SFR-1 till Simpevarps-
halvön med hänsyn till den effekt på det ekologiska systemet som ett
utläckage av radioaktiva ämnen kan ha. Han anser att det även finns
skäl som talar för att Forsmarksalternativet är bättre.
Det faktum att farvattnen i Forsmark är isbelagda under en del
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av året är en nackdel, men enligt planerna är det fullt möjligt att upp-

rätthålla en jämn arbetsbelastning vid anläggningen dels genom att under

den isbelagda tiden ta avfall från Forsmarks kärnkraftverk som trans-

porteras den korta sträckan på land och dels utnyttja ett mindre buffert-

lager ovan jord.

Den av prof Stephansson i hans granskningsrapport framförda kritiken att

tillfartstunneln passerar genom den s k Singölinjen påverkar enligt SSI:s

bedömning inte förvaret som sådant utan i huvudsak de konventionella

arbetarskyddsfrågorna i samband med sprängningen av tunneln.

En flyttning av påslaget av tunneln till den av prof Stephansson före-

slagna platsen skulle medföra större risk för påverkan från havet an

den ÖV SKBF föreslagna platsen och dessutom skulle ett fågel skyddsreservat

påverkas. Från strålskyddssynpunkt är det dock inte av någon avgörande

betydelse vilket av påslagsalternativen som väljes.

För att minska risken för mänskliga ingrepp (intrusion) i lagret under den

tid huvuddelen av aktiviteten avklingar dvs under de första 500 - 1 000

åren har SKBF valt att lägga förvaret under havsytan. Med den nuvarande

landhöjningen förväntas området ovanför förvaret inte bli tcrrlagt under

de närmaste 500 - 1 000 åren. Även om det inte finns nägra garantier för

att området inte blir torrlagt tidigare, t ex genom en medveten utfyllnad

av området, delar institutet SKBF:s uppfattning att förläggningen under

havsytan minskar risken för intrusion särskilt när det gäller brunnsborrning,

Efter en framtida landhöjning kommer dock efter 2 500 är en nybildad insjö

sannolikt att bli utströmningsområdet för grundvatten som har passerat

genom förvaret. De doser som detta ?er upphov till (se 10.5) är emeller-

tid sådana att de inte utgör något hinder mot den föreslagna platsen.
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8 Aktivitets-innehåll

Tabell 7.11 i den preliminära säkerhetsrapporten anger det förväntade

aktivitetsinnehållet i SFR-1. Tabellen upptar de nuklider som är

intressanta ur strålskyddssynpunkt. I siffervärdena ingår de förväntade

bidragen från det svenska kärnkraftprogrammet som omfattar 12 reaktorer

med en förväntad drifttid av 25 år och även avfallet frän Studsvik

Energiteknik AB.

8.1 Avfall från kärnkraftverk, inklusive CLAB

Uppskattningen av aktiviteten i avfallet frän kärnkraftverken är huvudsak-

ligen baserad på de mätningar som gjorts pa redan producerat avfall i

första hand vid OKG. Mängden fissionsprodukter och transuraner i avfallet

är starkt beroende av hur stora bränsleskador som funnits under driften.

Det av SKBF framräknade värdet motsvarar, vad avser bränsleskador, ett

medelvärde av den situation som rått vid OKG, där man t ex 1977 hade om-

fattande bränsleckador. Om läckaget skulle bli avsevärt större vid någon

reaktor blir det sannolikt sådana problem med driften ur såväl arbetar-

skyddssynpunkt som utsläppssynpunkt att reaktorn därför behöver ställas

av.

Beträffande aktiveringsprodukter ger erfarenheterna frän den tidigare drift-

en ett bra underlag för bedömningen av de totala mängderna. Man antar att

större delen av den crud som finns Da bränslet kommer att frigöras samt

samlas upp i CLAB och komma till SFR-1 den vägen.

Både för fissions- och aktiveringsprodukter ger det avfallsregister som

finns en utomordentlig möjlighet att följa den producerade mängden avfall

via direkta mätningar. Studien "Nuclide content in reactor waste" utförd

inom NKA (Nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor) ger samma storleks-

ordning på aktiviteten av Co och Cs som anges i ansökan.

De senaste årens erfarenheter av bränsleskador visar att dessa minskat i

omfattning. Således har f n huvuddelen av reaktorerna mycket sma bränsle-

skador. Orsaken till detta är dels den ökade kvaliteten pa det nytill-

verkade bränslet, och dels att verken i dag lägger större vikt vid de

driftparametrar som ger upphov till sådana belastningar pä bränslet att

skador kan uppstå. Det gäller i första hand vid effektuppgång och -ned-

gång. Det finns ingen anledning att anta att det blir en allmän

försämring vad gäller bränsleskador utan snarare en ytterligare förbättring.

Uppskattningen av aktiviteten från fissionsprodukter är sålunda snarast

en överskattning.
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Beträffande transuraninnehéllet finns det inte några svenska mätningar som

visar transuraninnehål let i avfallet. Det beror på att det inte är möj-

ligt att med externa mätningar på avfallskollina bestämma transuraninne-

hållet. Den uppskattning som är gjord ärbla baserad pa en amerikansk studie

och mätningar på reaktorvatten i svenska reaktorer. Det finns ingen an-

ledning att ifrågasätta resultatet men strålskyddsinstitutet har

bedömt det nödvändigt att fa en verifikationsmöjlighet när det gäller

vad som verkligen kommer att transporteras ner i SFR-1 och har därför

lagt ett forskningsprojekt som till stor del liknar den amerikanska

studien men som skall omfatta de svenska förhållandena.

SSI studerar även frågan om verifikationsmöjlighet av transuraninnehållet

i avfallet frän CLAB, men kommer inte att ta ställning till behovet av

forskningsprojekt pä det området förrän det nu utlagda projektet är av-

slutat, vilket enligt planerna skall ske vid årsskiftet 1983/84.

I en komplettering till den preliminära säkerhetsrapporten har SKBF låtit

göra en noggrannare genomgång av det uppmätta transuraninnehållet i reaktor-

vattnet och med det som underlag gjort en förnyad beräkning av det för-

väntade innehållet i SFR-1. Den beräkningen ger ett avsevärt lägre

innehåll i SFR-1.

Om de svenska reaktorerna i framtiden skulle använda plutonium frän den kont-
rakterade upparbetningen i Frankrike (totalt 6,3 ton plutonium) tillsammans med
uran som bränsle (s k MOX-bränsie), vilket skulle komma att kräva nya
tillstånd/ny koncession,förväntas detta inte i nämnvärd utsträckning för-
ändra det totala aktivitetsinnehållet i det avfall som förs till SFR-1.
Orsaken till detta är dels att mängden MOX-bränsle endast kan bli liten i
förhållande till den totala mängden bränsle (endast 6,3 ton plutonium finns
tillgängligt) dels att mängden plutonium i en stav MOX-bräisle vid laddningen
är högst några procent.

Avfall_från_Studsyik

SKBF har inte å priori något ansvar för det radioaktiva avfall som

produceras utanför kärnkraftverken, men eftersom regeringen i 1981 ars

energiproposition (prop 1980/81:90 sid 328) bedömt det lämpligt att även

radioaktivt avfall från annan verksamhet än kärnkraftproduktion slutför-

varas i samma anläggning har SKBF förklarat sig berett att, om erforderliga
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tillstånd och kostnadstäckning erhålles, medverka till att så kan ske.

Denna typ av avfall förvaras f n vid Studsvik Energiteknik AB.

Strålskyddsinstitutet utgår från att en sådan överenskommelse måste under-

ställas institutet för godkännande bl a vad avser de begränsningar som

skall gälla för vad som får tillföras förvaret. Ytterligare underlags-

material rörande avfallet från Studsvik behöver då tas fram.

8.3 Avfallfrånreaktorol^cka

SFR-1 är inte planerat att kunna ta emot större kvantiteter avfall som

skulle kunna uppkomma i samband med en större reaktorolycka. Det finns

heller enligt institutets bedömning inte någon anledning att för närvarande

dimensionera SFR-1 så att det skulle kunna ta emot sådant avfall annat än

vad som kan rymmas inom ramen för det "normala" reaktoravfall som finns

behandlat i den preliminära säkerhetsrapporten.

9 Arbetarskyddsfrågor

I alla underjordiska utrymmen och bergbyggen finns risk för förhöjda

halter av den radioaktiva ädelgasen radon och dess dotterprodukter.

Det är ännu inte möjligt att avgöra vilka radon och radondotterkon-

centrationer som kan förekomna i SFR-1. Skulle det, när anlägg-

ningen tagits i bruk, visa sig att höga halter uppträder finns

tekniska lösningar, i första hand ökad friskluftsventilation, som kan

reducera halterna till acceptabla nivåer.

Radon- och radondotterhalter i underjordiska bergbyggen regleras i arbetar-

skyddsstyrelsens föreskrifter nr 82,de s k radonanvisningarna. I dessa

stadgas att högsta årliga tillåtna radondotterexposition är 2 MBq h/m

(60 000 pCih/1). Detta förutsätter dock att ingen annan yrkesmässig expo-

nering förekommer. Vid beräkning av arbetstagares totala exponering

skall bidrag från radon/radondotterexposition och bidrag från andra

stråldoser beaktas.

I Sverige tillämpas ICRP:s rekommendationer beträffande högsta tillåtna

stråldoser till personal i strålningsarbete. SKBF:s målsättning är att
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de genomsnittliga individdoserna till personalen i SFR-1 skall understiga

1/10 av ICRPrs dosgräns 50 mSv/år. Denna målsättning skall uppnås

genom byggnadstekniska åtgärder, genom fjärrstyrd hantering och genom

administrativa rutiner som exempelvis begränsat tillträde till vissa ut-

rymmen. Anläggningen kommer dessutom att utrustas med fast installerade

instrument för mätning av extemdosrater. Personalen kommer att förses

med individuella persondosimetrar.

Hanteringsmissöden i SFR-1 såsom tappade avfallskollin, kan inte uteslutas

och dessa missöden kan tillfälligt ge upphov till förhöjda stralnivaer i

anläggningen. Då det i ett sådant fall är möjligt att för en tid helt

eller delvis begränsa tillträdet till anläggningen utan att situationen

förvarras kan ett nödvändigt uppröjningsarbete noggrant planeras och för-

beredas på annan plats. Det är därför strålskyddsinstitutets bedömning

att ett missöde#av detta slag kan bemästras och inte behöver leda till

oacceptabelt höga individ- eller kollektivdoser till personalen.

Strålskyddsinsitutet kommer före ett idrifttagande av SFR-1 att utfärda

nödvändiga strålskyddsföreskrifter för arbetet samt därefter noga följa

utvecklingen från strålskyddssynpunkt. Det finns redan nu en omfattande

erfarenhet från hantering av avfallskollin frän kärnkraftverkens avfalls-

anläggningar. Strélskyddsinstitutet gör bl a med detta som bakgrund den

bedömningen att arbetarskyddsfrågorna kan fä en frän stralskyddssynpunkt

acceptabel lösning.
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10 Omgivningskonsekvenser

10.1 Inledr.jng

De totala doskonsekvenserna för SFR-1 utgörs dels av bestrålningen av

personal i arbete (arbetarskydd, vilket är redovisat under punkt 9)

och dels av bestrålningen av allmänheten och omgivningen pé grund

av det radioaktiva material son: kan komma ut frän förvaret bade före

och efter förslutningen (omgivningskonsekvenser).

Vid bedömningen av konsekvenserna från radioaktivt material som kommer ut

i biosfären her SSI att ta hänsyn till strålningens effekter bade pa

människor och övriga levande väsen. När det gäller effekter pä annat än

människor har dock institutet inte sett som sin uppgift att skydda varje

enskild individ utan att skydda populationer. När det gäller människor

är det självfallet ett krav att varje enskild individ skall erhålla ett

acceptabelt skydd med de atgaraer som viatas. tnngt iLKf zb gäller därvid

att andra arter, dock ej nödvändigtvis individer, är skyddade.

Beräkningen av konsekvensen av utsläpp av radioaktiva ämnen frän SFR-1 före

förslutningen är helt analog med motsvarande beräkning för utsläpp från

kärnkraftverk under drift. Man har en relativt god kännedom om hur det

radioaktiva materialet sprids i biosfären och kan därigenom även

uppskatta den "maximala konsekvens" som utslippet ger upphov till.

Vid bedömningen av konsekvenserna av de läckage som sker efter förslut-

ningen uppstår stora svårigheter först i bedömningen av när och i vilken

takt det radioaktiva materialet läcker ut till biosfären, sedan hur den

omgivning ser ut till vilken läckaget sker och slutligen vilka parametrar

som skall användas vid beräkningen av stråldos till människan, t ex

levnadsvanor, kostvanor.

10.2 Bakgrund_till_beräkningar

Strålskyddsinstitutet har i sin granskning av SFR-1 inte prövat funktionen

av de föreslagna tekniska barriärerna. Detta förutsattes ske av andra

remissorgan och av kärnkraftinspekticnen.

De av SKBF redovisade stråldoserna har beräknats med hjälp av sprid-

nings-/dosberäkningsmodellen "Biopath" framtagen av Studsvik Energi-
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teknik AB (SE). Strålskyddsinstitutet har utöver det material som redo-

visats i ansökan om parameterval (överföringskoefficienter, anriknings-

faktorer) inhämtat ytterligare material och erhållit kompletterande

upplysningar. Institutet har även vid ett flertal genomgånger med

representanter för SE diskuterat parameterval och antaganden samt även

genomfört dosberäkningar med spridningsmodellen med andra förutsätt-

ningar och parameterval än de som redovisats i ansökan.

Den i ansökan utnyttjade modellen "Biopath" är för östersjöreciDienten

utnyttjad vid dosberäkningar för angivande av referensutsläpp frar, kärn-

kraftverk (bl a Forsmarksverket) och är således seaan tidigare kand o>v

institutet. Vid granskningen av de överföringskoefficienter SG:V: ror

vattenutbyte i öregrundsgrepen har institutet konsulterat SMHI och vid

analys av anrikningsfaktorer har institutet fatt synp^nkte1- frän

statens naturvårdsverk. Institutet har konsulterat Sveriges Geoloqiska AB

(S6AB) vad gäller landhöjning och utströmningsomrade vid öregrundsgrept-n.

Da SGABrs rapport har betydelse för vilken beräkningsmodell som skall ut-

nyttjas (östersjö alternativt inlandsrecipient) har den bifogats (bil 4 ) .

10.3 Beräkningsmodellen Biogath

Under senare tid har ett flertal modeller utvecklats för beräkninq/bedön-

ning av radionukl iders beteende och transport i biosfären. Den dominerande

typen av spridningsmodeller (även Biopath) är s k kompartr;ent-nodeller

där modellens förmåga att ge korrekta resultat till stor del är avhängig

valet av överföringskoefficienter mellan "boxarna" (kompartments).

Radioaktiva ämnen introduceras genom utläckage frän SFR-1 till grundvattnet

Följande alternativ för inflöde av de radioaktiva ämnena till biosfären

har behandlats av SKBF i ansökan:

1 östersjöalternativet: utflöde av grundvatten till Östersjön

2 Inlandsalternativet: utflöde av grundvatten till insjö.

3 Extrema händelser

Det har sedan antagits att de radioaktiva ämnena sprids frän vatten till

människa via dricksvatten, spannmål, grönsaker, mjölk, kött, ägg, fisk och

via luft och att de bestrålar människan externt genom beläggning pa nvirk,

strand, fiskredskap och genom bad.



I sökandens beräkningar har årsmedelvärden av omsättningen ut-

nyttjats vilket innebär att modellen saknar möjligheter att arbeta

vid mycket korta tider (mindre än år). Tidskonstanta överförings-

faktorer mellan boxarna har begagnats trots att flera av dessa är

tidsberoende i tidsperspektivet 1 000 år. Således kan modellen i

det skick som redovisats för östersjörecipienten endast ha "giltighet"

för tider större än något år upp till möjligen några 1 000-tals är.

Vid ett utläckage av radioaktiva ämnen frän SFR-1 till vattenrecipienten

sker en anrikning av vissa radionuklider i näringskedjorna. Denna anrikning

är nuklid-, plats- och artspecifik och redovisas av SE i rapport NW-81/127.

Institutets bedömning är att de redovisade faktorerna är godtagbara för detta

ändamål. Beräkningsmodellen har begränsade möjligheter att korrigera

anrikningsfaktorer för ur näringssynpunkt vissa speciellt magra områden/

(boxar) (som t ex vid Forsmark) varför antaganden har utnyttjats som leder

till överskattning av stråldoserna.

För nuklider med mycket lång halveringstid t ex Pu-239 kan det även

vara så att det radioaktiva sönderfall ej är avgörande för deras till-

gänglighet i biosfären utan i stället den inlagring som sker successivt

i bottensediment. Denna aspekt är ej behandlaJ i SKBFrs ansökan,

vilken endast behandlar tidsintervallet upp till 10 000 ar. Inlagringen

innebär en minskning av dosen utom för fallet som innebär atl sedimenten

utnyttjats som jordbruksmark.

Efter ca 2 500 är kan det förväntas att landhöjning medfört att den mot-

tagande recipienten är ett inlandsomrade. För det*d fall, liksom för en

östersjörecipient, har antagandet gjorts att do exponeringsvägar som i dag

antages för motsvarande beräkningar (det vill säga intag av »-adionuklider

via de vanligaste födoämnena) kommer att vara dominerande även i framtiden.
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De vid beräkningarna använda dosfaktorerna (Sv/Bq oralt intag) är

tagna frän ICRP 30 och från NRPB-R82. Redovisad ärlig konsumtion för

individ och befolkning skiljer sig ej pa nägot avgörande sätt frän veder-

tagna koncept. De redovisade exponeringsvägarna är valda i enlig-

het med gällande praxis och en utökning av exponeringsvägarna med t ex

intag av "marin föda" t ex alger förändrar ej de redovisade dos-

erna pä nägot avgörande sätt.

SKBF har i den preliminära säkerhetsrapporten presenterat dosberäkningar

för de nuklider vilka svarar för det dominerande dosbidraget vid ett

eventuellt utläckage från SFR-1. Vid denna presentation har ej dosen or-
99

sakad av utläckande Te (technetium) redovisats. Denna nuklid ger
59

beräkningsmässigt ett dosbidrag av samma storleksordning som Ni.

Detta dosbidrag är dock betydligt mindre än motsvarande dosbidrag frän

transuraner, under den beaktade tidsperioden, vilket innebär att de av

SKBF redovisade doserna ej förändras.

Som framgår av ovanstående är beräkning av aktivitetskoncentration (an-

hopning) i biosfären i framtiden förenat med stora svårigheter. De pre-

senterade dosvärden skall därför endast ses som ungefärliga. Det vid

beräkningarna genomgående försiktiga valet av parametrar medför dock att

det verkliga dosutfallet förväntas understiga de framräknade dos-

värdena .

10.4 Omgivningskonsekvenser före förslutningen

Allt radioaktivt material som skall deponeras i SFR-1 skall vara inneslutet

i en sådan förpackning att innehållet vid normal hantering inte kan spridas

till biosfären. Vidare finns stränga regler rörande tillaten ytkontamina-

tion som ocksä är tillätnpbara på de avfal 1skollin som skall deponeras. Huvud-

delen av avfallet och allt avfal 1 som har en hög specifik aktivitet är dess-

utom i en homogen avfallsmatris (betong eller bitumen) utom de s k CLAB-

filterfaten vilka hanteras inneslutna i starka emballage (typ B-behällare).

Detta innebär att någon frigörelse av radioaktiva ämnen till omgivningen som

har betydelse från strålskyddssynpunkt inte kan ske vid normal hantering av

avfall et.

Vid olyckshändelser kan enstaka avfal 1skollin skadas saatt deras innehall

helt eller delvis frigörs. Bortsett frän brand innebor emellertid en

sädan olyckshändelse endast lokala problem av arbetarskyddskaraHär
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och förväntas inte innebära en spridning av radioaktivt material till

omgivningen. Scenariot "brand i förvaret" kan dock förutom allvarliga

arbetarskyddsproblem även innebära spridning av radioaktivt material

främst via ventilationssystemet. Även om spridningen blir avsevärt

mindre än vid motsvarande brand i ett ovanjordslager (vilken analyserats

i samband med t ex lagret i Barsebäck) gör SSI den bedömningen att en

brand i SFR-1 kan ge allvarliga konsekvenser. Under punkt 12 nedan dis-

kuteras frågan om brandförsvaret och SSI har där förordat en hög ambitions-

nivå efter delvis andra riktlinjer än de i den preliminära säkerhets-

rapporten redovisade.

10.5 Omgivninqskonsekvenserefter_förs lutningen

När SFR-1 är fyllt skall det enligt planerna förslutas. I samband med

detta avslutas länspumpningen och bergrummen fylls successivt med grund-

vatten. Utlackage av radionuklider till omgivningen kan ske an-

tingen med grundvattnet som hela tiden rör sig i berget eller via diffusion.

I verkligheten är det en kombination av båda effekterna. En förutsättning

för att nämnvärda mängder av innehållet skall nä biosfären är att det kan

huvudsakligen transporteras med grundvattnet eftersom en ren diffusion

sker sa långsamt att huvuddelen av de radioaktiva ämnena hinner klinga

av innan de nar till biosfären. Oet är som tidigare nämnts mc.nga faktorer som på-

verkar den hastighet varmed radionukliderna transporteras med grundvattnet.

Dessa är bl a bindningen till avfallsmatrisen,den kemiska omgivningen i för-

varet, grundvattnets sammansättning, grundvattnets strömning i berget och

den geokemiska fördröjningen. Dessutom påverkar sträckan i berget den tid

det tar för de olika radionukliderna att nä fram till havet.

Eftersom det är svart att kvantifiera alla dessa faktorer har SKBF i

den preliminära säkerhetsrapporten om inga säkra värden föreligger kon-

sekvent valt att inte tillgodoräkna sig en effekt som skulle innebära enninskning

eller fördröjning av utsläppet till omgivningen. Därigenom erhälles en över-

skattning av de resulterande doserna.

10.5.1 östersjörecipient

I ansökan redovisas stråldoser till kritisk grupp för tva olika recipienter:

Östersjön och ett inlandsomrade. Dosberäkningarna vid utsläpp till ett

inlandsomrade redovisas i avsikt att belysa doserna c ft. er en
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landhöjning av området då Östersjön ej är mottagande recipient. SKBF har

även redovisat beräkning av kollektivdosinteckning för tidsintervallet

från förslutning - upp till 10 000 år. Denna beräkning redovisas för

Östersjön som recipient och i komplettering 1983-04-05 även för insjö som

recipient (bil 5).

På uppdrag av SSI har Sveriges Geologiska AB analyserat och prognostiserat

den framtida landhöjningen i öregrundsgrepsområdet. Denna undersökning

ger som resultat att den förväntade recipienten för utläckande radionuklider

från SFR-1 under de första 2 500 åren är Östersjön.

Efter ca 2 500 år finns topografiska förutsättningar för bildandet av tva

insjöar ca 1 km och 2 km norr om förvaret. Genom landhöjningen har grund-

vattenpotentialen ökat och eftersom kustlinjen liqqer b km norr om förvaret

kommer utströmningsområdet (frän SFR-1) sannolikt att utgöras av dessa

två insjöar. Efter 5 000 år är den topografiska bilden fortfarande

sådan att utströmningsområdet kan förväntas vara samma insjöar (under

förutsättning att dessa finns kvar).

Detta medför att SSI ser det som nödvändigt att de resulterande doserna

analyseras utifrån antagandet att Östersjön är mottagande recipient de

första 2 500 åren och att ett inlandsomrade/insjö är mottagande recipient

för tider därefter, eftersom insjöfallet ger en större resulterande dos.

De av SKBF framräknade doserna är inte att anse som förväntade värden

utan som en framräknad övre gräns med de givna förutsättningarna. SKBF

har därför på institutets begäran kompletterat materialet med dosberäk-

ningar för en östersjörecipient där något mer realistiska bedömningar gjorts

SKBF har därvid påpekat att de kompletterande beräkningarna inte skall er-

sätta de i den preliminära säkerhetsrapporten gjorda beräkningarna utan

endast utgöra en begärd komplettering. De tre faktorer som SKBF har gjort

förändringar av är:
141 I ansökan antas att all aktivitet utom C är löst i det vatten som

tränger in i förvaret. Detta antagande är oreal istiskt, men är samtidigt

ett utomordentligt pessimistiskt antagande. Genom att förutsätta att
14C binds helt till betongen (förutsätts i ansökan),att endast 1

av samtliga ämnen utom cesium, jod och strontium är i komplexbunden

form och därmed lösligt i vattnet (för Cs, I och Sr är 100/'. i lösning)

reduceras de resulterande doserna.
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2 Ingen fördröjning p g a geokemiska effekter har i referensfallet för-

utsatts i ansökan. Även detta år ett orealistiskt antagande. Genom
att applicera uppmätta fördelningsfaktorer för ett antal radionuklider
minskas dosen ytterligare.

3 För silodelen tillkommer ytterligare en fördröjningsfaktor genom att

strömningsbilden sannolikt kommer att förändras så att det kommer att

bli längre transportsträcka i berget innan vattnet frän silona kommer

ut i biosfären.

Resultatet av dessa förändringar blir att dosen till kritisk grupp för-

väntas minska från ca 10 Sv/år till ca 10 Sv/år i det korta tidspers-

pektivet (0- 1 OOOär) och i det långa tidsperspektivet upp till 2 500 ar

från 10 till 10 Sv/år. Det är sannolikt att dosen framför allt i

tidsperspektivet (0 - 100 år) fortfarande är överskattad.

Införandet av dessa "mer sannolika" förutsättningar innebär även att

kollektivdosinteckningen för denna tidsperiod minskar från i ansökan an-

givna 4 manSv till ca 0,01 manSv.

10.5.2 Insjö_som_recigient

Efter 2 500 är finns förutsättningar för bildandet av tva insjöar norr om

SFR-1. Då dessa sjöar enligt S6AB:s rapport (bil 4) utgör utströmningsomréde

för grundvatten från slutförvaret och då de resulterande doserna under vissa

omständigheter är högre för en inlandsrecipient än för motsvarande östersjö-

recipient ser SSI det som nödvändigt att för tider efter 2 500 ar anta att

dessa insjöar är recipient för utläckande radionuklider frän SFR-1.

För insjöfallet har strålskyddsinstitutet inte begärt en komplettering av
ansökan med mer "realistiska" dosberäkningar pä motsvarande sätt som för
östersjöfallet. De faktorer som SKBF har medtagit i den kompletterande
beräkningen för östersjöfallet (avfallet ej i upplöst form, geokemisk för-
dröjning, förlängd transportväg) kan i princip även appliceras pä inlands-
fallet. Lämnas emellertid dessa faktorer utan avseende men med beaktande av

239den korrigering av dosomvandl ingsfaktorn för Pu som SKBF redovisat (bil 5, 6}

blir den maximala årsdosen till kritisk grupp ca 10 Sv/ar och kollektiv-

dosinteckningen ca 0,1 manSv under tidsintervallet 2 500 - 10 000 år.
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10.6 Extrema

SKBF har i ansökan redovisat extrema händelser som, förutsatt att de

inträffar, skulle ge en större resulterande dos efter förs lutningen än

de doser som redovisas under punkt 10.5. Dessa händelser är:

gasutveckling i silo och bergsalar

svallning av jonbytarmassa

större bergrörelser

brunn genom förvaret.

10.6.1 Gasutveckling_i_sil^_och_ber2sa^ar

SKBF har i den preliminära säkerhetsrapporten för SFR-1 redovisat en upp-

skattning av de mängder gas som kan bildas i de olika delarna av förvaret.

Där ges ocksä argument för att bergets gastransportkapacitet skall vara till

räcklig för att transportera bort gasen i den takt den bildas. Prof

Stephansson har i sin granskningsrapport av säkerhetsrapporten påpekat

att problematiken kring gasbildning och gastransport i berget inte är

presenterad på ett övertygande sätt.

SKBF har kompletterat den ursprungliga preliminära säkerhetsrapporten med

ytterligare material (underlagsmaterial: Arbetsrapport SFR 83-03, Gasbild-

ning i SFR utarbetad av Kemakta Konsult AB och Korrosionsinstitutet). I

detta material harmera realistiska förutsättningar använts vid bedömningen

främst av gasproduktionsraten. Den pre! iminära säkerhetsrapporten är även

kompletterad med ett nytt underlagsmaterial beträffande gastransportkapa-

citeten i berget (underlagsmaterial: Arbetsrapport SFR 83-04 utarbetad av

Carol Braester och Roger Thunvik, An Analysis of the Conditions of Gas

Migration from low-level Radioactive Waste Repository). Rapporten utgör

en teoretisk analys av gastransporten och ger nägot lägre värden än de ur-

sprungliga värden som gavs.

Enligt underhandsinformation från SKI saknas underlag för en realistisk

bedömning av i vilken takt bildad gas i silodelen kan transporteras bort.

Gasutvecklingen kan inte förväntas leda till tryckuppbyggnad av sådan art

att betong!" rriären förstörs. Däremot skulle gasutvecklingen kunna leda

till ett accelererat utläckage av radioaktiva ämnen. Men det mycket pessi-

mistiska antagandet att all bildad gas uttränger motsvarande volym vatten

kan man göra följande beräkning av stråldoserna av en sädan händelse.
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Efter de första hundra åren skulle den då bildade gasmängden ha trängt ut

ca hälften av det vatten som dessförinnan trängt in i silon. Med an-

tagande enligt ansökan att det radioaktiva materialet är upplöst i vattnet

i silon skulle per år ca 0,5% av aktivitetsinnehållet i silon kunna komma

ut mycket snart efter förslutningen. För tiden efter 100 år kan gasut-

vecklingen komma att öka till följd av snabbare vätgasbildande korrosion.

Detta skulle då, med antagande som tidigare, kunna leda till en årlig

utströmning av någon procent av inventariet i silon. På grund av av-

klingningen skulle de båda fallen ge ungefär samma utläckage av de radio-

nuklider som ger det dominerande dosbidraget till individer i kritisk

grupp (Cs-137, Co-60). SSI beräknar denna individdos till storleksord-

ningen 5 • 10" Sv/år.

För bergsalarna anser SKI att det finns starka skäl som talar for att den

bildade gasen hinner transporteras bort i den takt den bildas. SSI har inte

någon avvikande uppfattning i frågan.

10.6.2 Svä!_lning_ay_jonby_tarmassa

Av den preliminära säkerhetsrapporten och de senare inlämnade komplettering-

arna till denna framgår att jonbytarmassa som är ingjuten i bitumen sväller

när den kommer i kontakt med vatten. Svallningen kan under vissa betingelser

bli högst avsevärd och de svälltryck som kan uppstå kan bli avsevärda.

SKBF har i kompletteringen till SFR angett att det är möjligt att genom

att placera de kollin som kan svälla centralt i silon erhålla en jämnare

belastning på väggarna. Man kommer inte heller att överskrida den belast-

ning som innebär att silons hela barriärfunktion förstörs.

Bedömningen av barriärernas hållbarhet görs av SKI. Enligt underhands-

information frän inspektionen kan svallningen mycket väl bli sådan att

betongbarriären spräcks upp medan bentonitbarriären visserligen kommer

att tryckas ihop, maximalt till sin halva tjocklek, men fortfarande utgöra

en icke-genombruten barriär. Detta medför att utströmningen från silon

fortfarande kommer att vara diffusionsstyrd.

SSI konstaterar att om bentonitbarriären fortfarande är intakt och ut-

läckaget av radioaktiva ämnen därigenom fortfarande är diffusionsstyrt

(halva bentonitbarriären kvar) blir de resulterande doserna frän silon inte

större än ca 1 • 10 Sv/ar. 0m däremot även silons bentonitbarriär blir

genombruten och detta sker vid en tidpunkt när det finns en insjö som
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recipient och dessutom en stor del av inventariet i silon via den uppbrutna

barriären i silon och berget når fram till sjön kommer dosen till personer

i kritisk grupp att bli av storleksordningen 10 Sv/år (1 av totala akti-

viteten kommer direkt ut i en insjö), även om händelsen inträffar efter

500 år (förutsättning för insjö).

10.6.3 övriga_extrema_handelser

De i ansökan redovisade övriga extrema händelser är större bergrörelse och brunn

genom förvaret. Större bergrörelse skulle kunna ge upphov till en upp-

sprickning av berget genom förvaret. Detta är visserligen en mycket osann-

olik händelse i det aktuella området men den kan inte uteslutas. Den av

sökanden redovisade do

ledning att korrigera.

sökanden redovisade dosen frän det fallet 3 • 10 Sv/ar har SSI ingen an-

Det andra fallet, som även det kan anses som ett olycksscenario, är att en

brunn borras i själva förvaret eller i utströmningsområdet för grundvattnet

som passerar SFR-1. På grund av lokaliseringen under havsytan minskas risken

för sådan brunn under den första tiden som förvaret ligger under havsytan.

För tiden därefter är sannolikheten för en sådan brunn bl a beroende pa hur

väl dokumenterad anläggningen finns i framtiden. Dosen till personer i

kritisk grupp frän en brunn genom förvaret (silon) vid en tidpunkt när de

långlivade radionukliderna dominerar dosbidraget blir 2 • 10 Sv/ar.

10.7 Kommentarer

De framräknade stråldoserna till personer i kritisk grupp frän de antaganden

som är gjorda under punkt 10.5 är sådana att SSI anser dom som acceptabla.

Detta gäller även den framräknade kollektivdosen integrerad över 10 000 ar.

För scenariot "större bergrörelse" och "brunnsfallet" är sannolikheten för

att fallen skall inträffa avsevärt mindre än ett varför den viktade konsek-

vensen (dosen multiplicerad med sannolikheten för händelsen) enligt insti-

tutets bedömning är acceptabel.

Beträffande scenariot gasbildningen i silon kan SSI f n inte bedöma dess sann-

olikhet att inträffa. Med tanke på att detta scenariot ger upphov till

individdoser som enligt institutets bedömning inte utan vidare kan anses vara

acceptabla kan SSI inte ta slutlig ställning förrän sannolikheten för

händelsen och/eller doserna därav bättre analyserats. Det finns dock skäl

att anta att en noggrannare analys kommer att visa att doserna frän händel-

sen inte blir så stora som räkneexemplet visar.
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Svallning av jonbytarmassa i bitumen ger inte större stråldoser till

personer i kritisk grupp än att institutet anser att dessa är acceptabla

under förutsättning att inte bentonitbarriären blir förstörd (diffusions-

styrt utläckage genom en bentonitbarriär som är 75 cm tjock). Om däremot

bentonitbarriären blir helt förstörd och även berget blir uppbrutet blir

den beräknade individdosen till personer i kritisk grupp inte utan vidare

acceptabel om det inte är osannolikt att händelsen inträffar. Ett bättre

underlag vad beträffar parameterval både för beskrivning av scenariot och

för dosberäkningen kan därför vara motiverat.

1

De frågetecken som framförts rörande bitumen som avfallsmatris kan innebära

att bitumen ej kommer att tillföras förvaret vilket i så fall innebär att

SKBF måste presentera en ny ansökan rörande slutförvaringen av detta avfall.

Ansökan måste i så fall även inkludera en strålskyddsmässig analys av det

nya materialet i förhållande till den här behandlade ansökan.
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11 Transport

Ansökan behandlar inte frågan om transport av avfallet till SFR-1. Den
frågan är föremål för särskild behandling vid SSI som för närvarande
granskar en preliminär säkerhetsredovisning benämnd "Transport av reaktor-
avfall till SFR".

Transporten kommer enligt den och information frän Studsvik Energiteknik AB
att ske med fartyg utom från Forsmark och eventuellt visst lågaktivt avfall
från Studsvik. SKBF avser att för sjötransporterna använda samma fartyg,
Sigyn, som byggts för transport av använt kärnbränsle, eller ett systerfar-
tyg till Sigyn. Fartyget används i dag för transport av använt kärnbränsle
frän Sverige till Frankrike.

För transport av radioaktivt material finns internationella regler an-

passade ti il de olika transportsätten. Samtliga regelverk bygger pä av

Internationella Atomenergikommissionen i Wien (IAEA) utfärdade rekommenda-

tioner. Dessa rekommendationer är för närvarande föremal för revidering och

ett förslag till nya rekommendationer har nyligen sänts pa remiss till

IAEA:s medlemsländer. Ett villkor för transporterna till SFR-1 kommer att

vara att vid transporttillfället gällande transportregler för radioaktiva

ämnen skall följas.

Utöver de externa transporterna till SFR-1 kommer interna transporter frän

ovanjordsanläggningen till förvaret att ske. Dessa skall utföras med ett

specialfordon av samma slag som används i samband med transport av bränsle

från kraftverken till Sigyn.
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12 Brandförsvar

En av de tänkbara händelser som kan leda till spridning av radioaktivt

material till omgivningen under deponeringsskedet och som även har be-

tydelse från arbetarskyddssynpunkt är brand i SFR-1:s ovan- eller under-

jordsdel. SKBF:s redovisning av detta framgår framför allt i bilaga

SFR 81-20 till ansökan.

De grundläggande principer efter vilka brandförsvaret i SFR-1 är upp-

byggt är följande:

1 Spridning av radioaktiva ämnen skall i möjligaste man begränsas.

2 Brandbekämpning skall ske manuellt sä att målinriktade insatser

erhålles.

3 Dubbla utrymningsvägar skall finnas till samtliga utrymmen där personal

regelbundet vistas.

4 Automatisk brandventilation skall finnas i vissa utrymmen.

SKBF anger även att riskerna för uppkomst av brand i SFR-1 är små och att

brandbelastningen allmänt sett är låg.

Vid granskningen har SSI, efter samråd med SKI, anlitat brandtekniska

laboratoriet vid Statens Provningsanstalt (SP) som expert (SP:s rapport

./. bifogas, bil 7).

En brand i bergrum är besvärligare än motsvarande brand ovan jord. Or-

sakerna till detta är begränsningar i möjligheterna att nå fram till brand-

härden och att svårigheter ofta föreligger vid utrymning av personal.

Detta medför att institutet ser en motsättning i de principer SKBF redo-

visat (pkt 1 och 2) som grund för brandförsvarets utformning i SFR-1.

Den av SKBF föreslagna utformningen av brandbekämpningssystemet för vissa

utrymmen som bygger på manuell bekämpning av eldhärd kombinerad med

forcerad rökgasventilation kan vid brand leda till att luftburen aktivitet

sprids ut i omgivningen och kan också medföra arbetarskyddsmässiga svårig-

heter.

Frän strålskyddssynpunkt kan förordas Provningsanstaltens uppfattning att

brand i bergrum skall bekämpas efter principen

1 handsläckare för bekämpning av primärbranden och om detta inte lyckas

2 utrymma

3 isolera (brandceller) och

4 bekämpa branden med fast installerad utrustning (sprinklers).
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SSI anser därför att brandbekämpningssystemet vid ett uppförande av SFR-1
bör ytterligare utredas under tiden fram till det att den slutliga säkerhets-
rapporten är färdig.

SKBF:s förslag innebär att vatten skall utnyttjas som huvudsakligt släck-

medel. SSl har inga synpunkter på detta annat än att sökanden före idrift-

tagandet av bergförvaret bör redovisa en plan för omhändertagande av det

vatten som använts vid en eventuell brand och som kan ha blivit kontaminerat

av radioaktiva ämnen från avfallet.

Det finns således ett antal synpunkter rörande brandförsvaret som har

intresse från strålskyddssynpunkt och institutet ser det som nödvändigt

att SKBF beaktar dessa. Institutet har dock inte anledning ifrågasätta

möjligheterna att utforma ett brandbekämpningssystem för SFR-1 pa ett frän

strålskyddssynpunkt godtagbart sätt och avser att vid ett senare tillfälle

ge erforderliga anvisningar om brandförsvarets utformning frän strålskydds-

synpunkt.
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13 Verifikations/kontroll program

Det är av stor vikt att ett väl genomtänkt QA-program (kvalitetssäkrings-

program) tillämpas vid uppförandet av SFR-1. Detta har diskuterats mellan

myndigheterna och SKBF. SSI har inga ytterligare synpunkter än de som

framförts under diskussionerna och frågan bevakas av SKI.

I verifikationsprogrammet är det en punkt som institutet särskilt vill

trycka på och det är verifikationen av kall termen i SFR-1, dvs verifikation-

en av hur mycket radioaktiva ämnen som tillförs de olika delarna av SFR-1.

Ett särskilt problem utgör transuranerna som institutet berört under

punkt 8 i remissvaret. I detta skede behövs ingen närmare precisering av

hur verifikationen skall tillgå, det väsentliga är att det vid tidpunkten

för drifttagandet finns ett väl fungerande system.

Under driftskedet kommer externsträl ningen frän det radioaktiva materialet

som hanteras att övervakas med hjälp av fasta och portabla monitorer samt

med persondosimetri. Även om risken för luftburen aktivitet normalt är

liten, måste ett visst kontrollprogram för luftkontamination finnas. Dess-

utom finns radon vars halt måste hållas under kontroll (jfr punkt 9 ) . De

närmare detaljerna kring detta kontrollprogram skall utformas under tiden

framtills den slutliga säkerhetsrapporten färdigställs.

När förvaret förslutits kan i praktiken inga ytterligare åtgärder vidtas

för att påverka utsläppet från förvaret. Detta innebär att förvaret måste

vara så väl analyserat och inventariekontrollen och QA-programmet ha

fungerat på sådant sätt att den vid förslutningstillfället ansvariga myndig-

heten kan vara säker pa att några gränsvärden inte kommer att överskridas

efter genomförd förslutning. Om den garantin inte kan ges med tillräcklig

säkerhet torde myndigheten inte heller kunna acceptera en förslutning.

Det är således institutets uppgift att i samverkan med andra myndigheter

ställa krav och ge anvisningar under anläggningens uppförande och drift

som möjliggör en förslutning i framtiden. Med hänvisning till denna mål-

sättning och mot bakgrund av att institutet ser mycket goda förutsättningar

för att vid det tilltänkta förslutningstillfället ha uppnätt den krävda

garantin, finns det inga skäl att SSI nu föreskriver något kontrollprogram

efter förslutningen som skulle syfta till att vidta åtgärder.
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Det kan emellertid finnas andra skäl ti Vi att ha någon form av (nätprogram

efter förslutningen av anläggningen t ex vetenskapliga för att fa bättre

underlag t ex för bedömning av senare anläggningar för längl ivat/högaktivt

avfall eller politiska för att för en oroad allmänhet visa att eventuella

nivåer inte överskrids. Det är emellertid dä viktigt att ett sådant veten-

skapligt program inte äventyrar integriteten hos förvaret och att programmet i sig

självt inte innebär en ökning av det utläckage som eljest skulle äga rum.

Det finns redan nu ett omgivningskontroll program kring kärnkraftverket i

Forsmark och detta omfattar samma område som SFR-1 anläggningen. Om detta

kommer att behöva kompletteras när SFR-1 tas i drift är för tidigt att nu

yttra sig om. Normalt sker en översyn av kontroll programmet kring kärn-

kraftverken varje år.

14 Förslutningen

Strålskyddsinstitutet är inte övertygat om att den metod för förslutning

som finns redovisad i ansökan är den som bör användas när förvaret skall

förslutas om tidigast 30 år. Det finns dock metoder som är tillräckligt

bra för att uppfylla de krav som rimligen kan ställas när förslutningen

skall ske. Det är t ex i princip möjligt att fylla hela tunnlarna varvvis

med betongspärrar och blandningar av betonit/sand om det skulle visa sig

nödvändigt.

Institutet anser att det finns anledning att vänta med detaljställnings-

tagandet i denna fråga och avvakta de ytterligare resultat som kommer fram

t ex i samband med att anläggningen byggs och de övriga erfarenheter och

kunskaper som framkommer.

Strålskyddsinstitutet anser det heller inte lämpligt att nu närmare ga in

på hur dokumentationen rörande SFR-1 skall bevaras för framtiden och hur

lokaliseringen av förvaret skall utmärkas pä ett för framtiden beständigt

sätt. Dessa frågor måste dock beaktas i samband med förslutningen.
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15 SSIs ställningstagande

Den här behandlade ansökan avseende ett slutförvar för reaktoravfall i

vattenförande berg är det första slutförvar av detta slag i världen.

SKBF har i ansökan markerad en hög ambitionsnivå när det gäller att hålla

nere stråldoserna till omgivningen (vilket framgår av avsnitt 10 och fig 1)

vilket främst markera^ genom silokonstruktionerna.

SSI har i det föregående redovisat sin syn på ett flertal detaljer

i den av SKBF framlagda preliminära säkerhetsrapporten med komplet-

teringar och bilagor. Ingen av de synpunkter av kritisk karaktär

som institutet framför är sådan att institutet anser dessa utgöra

hinder för att anläggningen kan uppföras. Däremot ser institutet

det som nödvändigt att ett flertal punkter blir kompletterade innan

anläggningen tas i drift (avfall tillförs SFR-1).

1 Detaljerad analys av hur inventariekontrollen skall äga rum,

där i detalj skall redovisas vilka radionuklider som skall

upptas och hur analysen skall utföras

2 Radon/radondotterhalten i Derganläggningen skall kartläggas

(kan ske först efter utsprängning av berget) och eventuella

kompletterande ventilationsåtgärder skall redovisas

3 Mer detaljerade dosuppskattningar av arbetet baserat pä de

i den slutliga säkerhetsrapporten fastlagda arbetsrutinerna

tillsammans med en mer detaljerad haverianalys (olika olycks-

scenarion av typ tappade kollin, brand i transportfordonet i

nedfartstunneln m m)

4 Svallningen av jonbytarmassa i bitumen och gasbildningen i

silona (främst från bitumeningjutet avfall) och dess påverkan

på barriärerna

5 Eventuella kompletteringar rörande transportsystemet som f n
är föremål för SSIs granskning

6 översyn av brandförsvaret i berganläggningen

7 En bättre analys av ett eventuellt behov av forskningsprogram i

anslutning till SFR-1 motiverat dels av vetenskapliga skäl och

dels av "public acceptance" skäl.
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Strålskydds institutet förutsätter att institutet får den möjlighet

som strålskyddslagen medger att t ex granska varje typ av kol Ii som

skall föras ner i förvaret för att förvissa sig om att transport och

hantering kan ske på ett strålskyddsmässigt acceptabelt sätt och

att även för övrigt löpande far ge de anvisningar, fräx.st i samband

med en granskning av den slutliga säkerhetsrapporten och sedan kon-

tinuerligt under arbetet, som institutet anser motiverat av strål-

skyddsskäl .

Strålskyddsinstitutet vill framhålla att innan avfall från Studsvik

förs till SFR-1 måste kompletterande material rörande detta avfall

redovisas så att myndigheterna får möjlighet att förvissa sig om

att införandet av det avfallet inte på ett nämnvärt sätt förändrar

förutsättningarna för institutets bedömningar eller ger upphov till

nu oförutsedda arbetarskyddsproblem eller omgivningskonsekvenser.

Strålskyddsinstitutet ser det inte som nödvändigt att i detta skede

ange någon aktivitetsgräns för vad som slutligt får föras ner i

SFR-1 utan anser att institutet via kontroll av kall termen (vad

som verkligen förs ner i SFR-1) skall ha möjlighet att medge

variation av nuklidsammansättningen så länge vare sig arbetar-

skyddskonsekvenserna eller omgivningskonsekvenserna inte blir

större än vad som redovisats i ansökan och som institutet har ut-

gått från i sin nu föreliggande bedömning.

Institutet vill understryka att institutets granskning inte omfattar en

möjlig utbyggnad av det nu aktuella förvaret i Forsmark med nya förvar för

andra ändamål. Enligt institutets uppfattning kräver en sådan utbyggnad en

ny tillståndsprövning av regeringen.

Det framgår att inte ens det fall att barriärerna blir helt uppbrutna

leder till att individdoserna blir höga utan blir av samma storleksord-

ning som nu använda planeringsvärden för kärnkraftens normalutsläpp.

Vid beräkningarna har den pessimistiska förutsättningen gjorts att

aktiviteten är upplöst i förvaret, dvs att kollina inte har någon

barriärfunktion. Mot bakgrund av detta anser strålskyddsinstitutet

att avfallet främst bör granskas med hänsyn till att det skall kunna

transporteras och hanteras vid SFR-1 på ett frän strälskyddssynpunkt

tillfredsställande sätt. Dess egenskaper bör dock inte vara sådana

att de med stor sannolikhet helt ödelägger de konstruerade barriärerna.



Med hänvisning till ovanstående tillstyrker strålskyddsinstitutet

uppförandet av SFR-1 enligt de riktlinjer som SKBF har framfört i

sin ansökan och sina kompletteringar till ansökan. Innan drift-

tagningen sker avser institutet att med stöd av strålskyddslagen

göra en fortlöpande uppföljning av de punkter som nämnts ovan och

eventuellt nytillkomna och att även utfärda de nödvändiga före-

skrifterna och anvisningarna. Innan förslutning av förvaret sker

anser strålskyddsinstitutet det nödvändigt att göra en ny samman-

fattande granskning av omgivningskonsekvenserna mot bakgrund av den

då tillgängliga informationen.
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STATENS STRALSKYDDSINSTITUT
Kärnkraftenheten
CB/ot

1982-11-30
Ii i 1 I
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angående MARKDEPONERING AV RADIOAKTIVT AVFALL utarbetat av
kärnkraftenheten vid statens strålskyddsinstitut under
beaktande av vad strålskyddsinstitutets styrelse uttalat
vid sammanträde 1982-11-29

1 Bakgrund

Marknedgrävning, nedgrävning någon eller några meter under markytan,
har tillämpats som deponeringsmetod för vissa typer av radioaktivt
avfall redan på 1950-talet. Det år fram för allt i USA som metoden
tillämpats men även Canada, England, Frankrike och Sovjetunionen
har gjort marknedgrävningar. Från dessa tidiga deponeringar finns
omfattande erfarenheter redovisade. Metoden är fortfarande i bruk.

Låg- och medel akti vt avfall från kärntekniska anläggningar dumpas
under internationell kontroll i havet. Internationell överens-
kommelse rörande regler för denna havsdumpning finns i den s !*
"Londonkonventionen" frAn 1975. Svensk lag förbjuder emellertid
all form av dumpning av avfall i havet varför denna typ av av-
fallshantering inte är tillämpbar i Sverige. För närvarande
använder England, Kolland, Belgien och Schweitz havsdumpning för
att bli kvitt låg- och medelaktivt avfall. Sverige deltar i det
internationella kontroll- och övervakningsarbetet kring havsdump-
ning.

Inom IAEA pågår arbete med att fastställa s k "de minimis"-nivåer
och -kvantiteter som skall tillämpas på landdeponering av radio-
aktivt material. För havsdumpningsfallet ger "Londonkonventionen"
definitionen av avfall som ej får dumpas i havet.

Kärnkraftverken har vid upprepade tillfällen underhand diskuterat
möjligheten till markdeponering av visst lågaktivt skräpavfall
som uppstår i samband med reaktordriften. Verkens intresse för
marknedgrävning är i första hand ekonomiska.

Utländska erfarenheter

2.1 USA

De största erfarenheterna av marknedoravning finns i USA där både
statligt och privat drivna kommersiella anläggningar finns. En
sammanställning av de kommersiella anläggningarna framgår av nedan-
stående:
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Plats Start

Beatty, Nevada 1962

Maxey Fiats. Kentucky 1962

West Valley. New York 1963

Richiand. Washington 1965

Sheffield, Illinois 1967

Barnwell, S Carolina 1971

Nuvarande status

Dppen

Stängd

Stängd

Dppen

Stängd

öppen

De aktiviteter som har tillförts de olika platserna varierar mellan
1,5 • 10.15 Bq (40 000 Ci) och 7,5 • lO16 Bq (2 000 000 Ci). I avfallet finns
även plutonium, naturligt och anrikat uran samt torium. Kvantiteterna av
uran och torium i de olika deponerinqsplatserna varierar mellan 50
och 700 ton. Avfallet härrör i huvudsak från det amerikanska kärnvapen-
programmet.

Utöver dessa kommersiella nedgrävningsplatser finns ytterligare platser
som drivs av DOE (department of energy) sammanlagt 14 stycken. Dessa
platser står inte under NRCs (Nuclear Regulatory Commission) regler,
och avfallet till dessa platser är av mycket varierande slag, ofta
inte sårskilt väl förpackade och i vissa fall t o m i form av lös-
ningar. Även vissa av de av DOE drivna anlägqninqarna är stängda
(temporärt) i avvaktan på klarare direktiv rörande den långsiktiga
planeringen för platsen.

Det normala förfarandet vid marknedgrävninq har varit att placera
avfallet i gravar (trenches) men även placering i betongkasuner
har förekommit. Förbehandlingen av avfallet har varierat allt från
helt obehandlat till sådant avfall som ingjutits i betong eller bi-
tumen. Även det omgivande mediet, marken, har varierat från lera till
torra ökenområden, vilket ger helt olika egenskaper rörande framför
allt vattenföring i och 1 omgivningen av deponeringsplatsen.

Mot bakgrund av att det varit inga eller fä restriktioner rörande
vad som fick deponeras på de olika platserna liksom att det for de
tidiga deponeringspiatserna Inte gjorts några genomarbetade konsek-
vensuppskattningar innan anläggningen tagits i bruk är det inte
förvånansvärt att erfarenheterna är varierande. Exempel på de
Större problem som förekommit är spridning av radioaktivt material
från deponeringsplatsen i första hand via grundvattnet, men även
genom att platsen "svämmat över" pä grund avotillräckiig dränering.
Genom att avfallet i vissa fall innehållit stora mängder komplex-
bildande ämnen har de deponerade radionukliderna fått en mycket
Stor rörlighet i marken vilket har gett stora problem. Erfaren-
heterna har lett till Införandet av striktare regler rörande vad som
fir deponeras, strängare kontroll av vad som deponeras liksom för-
ändringar av deponeringsplatserna.
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Även 1 Canada, England och Frankrike har marknedgrävning av radio-
aktivt avfall använts som en väg för slutlig deponering. I Canada
startade denna deponering i början av 1950-talet, i England 1962
och 1 Frankrike 1969.

Avfallet har även i dessa fall varit av mycket varierande ursprung
och därmed även av olika typ. Förbehandlingen har varierat på samma
sätt som 1 USA från obehandlat till väl Inneslutet avfall i betong
och bitumen.

I detta sammanhang kan nämnas att Holland, Belgien, Schweitz och England
har dumpat en stor del av sitt U g - och medelaktiva avfall i havet.
Avfallet är då inneslutet i betong eller bitumen i enlighet med reglerna
i "Londonkonventionen". Aktiviteten varierar, men har under de senare
åren årligen uppgått till ca

4 10 j; Bq (1 000 Ci) av al fa-s trål onde radionuki ider
1,5 101-? Dq (40 000 Ci) av beta-, qamma-strålande radionuki ider
1,5 10 1 5 Bq (40 000 Ci) av tritium.

Vid institutet för energiteknik, Kjeller, Norge har 1970 ca 1 000
tunnor innehållande 8 • 10'° Bq (2,2 Ci) alfa-strålande ämnen och
9 • 10'z Bq (250 Ci) beta- och gamma-strålande ämnen grävts ned inom
institutets område. Nedgrävningspiatsen, som ligger i ett område av
lera, dräneras till samma recipient som tar emot utsläppet från
forskninqsreaktorn vid Kjeller. Dräneringsvattnet kan kontrolleras
innan det släpps ut.

Andra konstgjorda källor som frigör aktivitet till vår om-
givning är utsUpp till luft och vatten från kärnkraftverken samt
nedfall från kärnvapenprover. Även sjukhusen släpper ut radioaktivt
material, i huvudsak mycket kortlivade radionuklider, till avlopps-
och ventilationssystemen.

3 Två svenska studier

3.1 Studsvik Energiteknik AB utredning rörande deponerinq av betongavfall
frän^reäftorn K U *

I samband med rivningen av R1-reaktorn, Drottning Kristinas väg,
Stockholm, uppstår betongavfall som innehåller eller kan inne-
hålla inducerad aktivitet eller vara kontaminerad. SSI har i
samband med granskningen av planerna för rivningen medgivit att
sådan betong vars specifika aktivitet inte överstiger 5 kBq/kq fir
deponeras på den tipp för byggnadsavfail som finns vid metrologi-
masten på Studsvik. Som jämförelse kan nämnas att halten av radio-
aktivt material i vanlig betong normalt ar av storleksordningen 0,5 kBq/kg
och i skifferbaserad gasbetong storleksordningen 10 gånger högre,

Den vid rivnigen av Ri-reaktorn erhållna kvantitetenav betong med
specifik aktivitet överstigande 5 kBq/kq är ca 270 ton. översatt till
volym lös vikt efter rivning beräknas detta motsvara va 120 nr. Den
sammanigda aktiviteten (inducerad aktivitet) i betongen är 35 GBq
uppdelat på följande radionuklider:
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1
20 GBq 1JtEu (halverinqstid 14 år)

10 GBq 6 0Co (halveringstid 5,3 år)

5 GBq 1 5 4Eu (halveringstid 8,5 ar)

0,2 GBq 1 3 4Cs (halveringstid 2,1 år)

Den genomsnittliga aktiviteten i hela betongpartiet (270 ton) blir
130 icBq/kg med en beräknad högsta specifik aktivitet av 1 000 kBq/kg
i den betong som har legat närmast själva reaktorn.

Eftersom det gäller deponering av rivningsavfall från en nedlagd
reaktor är deponeringen av engångskaraktär även om resultat eventuellt
kan ligga tillgrund för senare ställningstaganden i liknande rivnings-
situationer.

I en skrivelse 1982-04-02 föreslår Studsvik Energiteknik AB att betong-
avfallet med aktivitet större än 5 kBoAg deponeras inom StudsviWs nu-
varande avfallsområde vid Studsviksanläggningen. Området har i förslag
till stadsplan reserverats för markdeponering av radioaktivt avfall.
Marken pA platsen utgörs av morän med överliggande isälvsavlaqringar.
Grundvattenytan ligger 3 - 5 m under botten på deponeringsplatsen.
Grundvattnet rör sig i riktning mot Tvären med en genomsnittshastighet
av 6 m/dygn.

Deponenngen föreslås ske i en grav vars botten består av ett 0,5 m
tjockt perkolationsskikt (perkolation - vattengenomträngning) bestående
av grus eller makadam. Betongen läggs i ett 3 m tjockt lager som täcks
med 2 m jord så att ytan över betongavfallet ligger ca 1 m över om-
givande markyta.

3.2.3 R^iologiska_konsekvenser

a) Normal hantering/deponering

Betongen kommer till deponeringsplatsen i lådor av järnplåt s k
Berglöfslådor. De töms med hjälp av en kranbil direkt på deponerings-
platsen. För att minska dammbildningen kan vattenspridning ordnas
i samband med tömningen av ladorna. Hela arbetet med deponeringen
av betongen förväntas inte ta mer än några dagar i anspråk och strål-
doserna till personalen förväntas bli försumbara. Viktiga orsaker till
de låga personal stråldoserna äratt^ den specifika aktiviteten är
måttlig, att det inte nåqonstans i partiet förväntas finnas avsevärt
högre specTFika aktiviteter samt a_tt det rör sig om ett relativt be-
gränsat arbete.

b) Olyckor/tillbud

Materialet är icke brännbart, det finns inte några delar av partiet
som har hög specifik aktivUet och betongen transporteras i kraftiga
jarnlådor till deponeringsplatsen. Nåqra nämnvärda radiologiska
konsekvenser kan inte förväntas vad som an inträffar med materialet
i samband med en olycka/tillbud, materialet kan alltid omhändertas.
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c) Efter avslutad deponering

Vattnet som perkolerar avfallet rinner ut i Tvären dit även vissa
utsläpp från Studsviksanläggnmqen sker. Enligt beräkningar av
Studsvik Energiteknik AB blir maximala årliga dosen till personer
i den kritiska gruppen (de som äter fisk) 4 10~H Sv om 101 av
det totala aktivitetsinnehållet årligen läcker ut i Tvären.

Intrusionsfallet (intrusion = inträngning) 100 år efter deponeringen där
exponeringen sker via damm beräknas till 8 • 1O"1O $ V p e r arbetsdag för
den som arbetar direkt i de deponerade massorna. Som jämförelse kan note-
ras att medel radondotterhalten i svenska bostäder (53 Bq/m3) ger en
effektiv dosekvivalent av ca 4 • 1Q~6 Sv per dygn.

Beräkning av konsekvenserna av konsumtion av dricksvatten från
en brunn grävd i anslutning till deooneringsplatsen är inte gjord
dels därför att detta inte förväntas ge nämnvärd dos på grund av
den låga aktivitetskoncentrationen som finns 100 år efter depo-
neringen, jämförbart med den som förekommer i berg, och dels
därför att det höga pH värdet som detta vatten skulle ha i alla
fall skulle göra det otjänligt som dricksvatten.

3.1.3

Alternativet till att deponera betongavfallet på den av Studsvik Energi-
teknik AB föreslagna platsen inom Studsviks avfallsområde är att göra
slutförvaringen i SFR (den av SKBF föreslagna slutförvaringsplatsen for
reaktoravfall 50 m under havsytan vid Forsmark). Enligt de gjorda be-
räkningarna kostar markdeponeringen i Studsvik 0,28 Mkr medan lagring i
Studsvik och senare slutförvaring i SFR kostar 1,3 - 2,6 Mkr beroende
på vilken ränta som antas. Någon nämnvärd skillnad i stråldos till
vare sig personalen som skall hantera avfallet eller allmänheten från
de två alternativen förväntas inte.

Enligt den internationella strålskyddskommissionen (ICRP) är optimering
vid vilken Ökade skyddskostnader balanseras mot minskad dosbelastninq,
en grundläggande tes. Eftersom det dyrare slutförvarinqsdHemativet i
det här fallet inte ger någon förväntad dosbesparing finns det ur
optimeringssynpunkt inte någon anledning att föredra det dyrare alter-
nativet.
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Inom SKBF/K6S har en utredning "Markdeponering av Ugaktivt fast av-
fa l l från kärnkraftverk" närmare studerat förutsättningarna för och
konsekvenserna av en nedgrävning av vissa mängder fast lågaktivt av-
fa l l Inoa respektive kraftverks område.

3.2.1 Ty£ iv_a vfa l^

Den typ av avfall som enligt utredningen skulle bli föremål för mark-
nedgrävning ar det fasta driftavfall som uppstår inom kontrollerat
område företrädesvis i samband med revisionsarbete. En stor del av
detta avfall är klassat som radioaktivt enbart därför att det har
producerats inom klassat område, t ex förpackningsmaterial, papper m m
och inte därför att det uppvisar ett innehåll av radioaktivt material.

En nyligen utfört utredning vid OKG ger följande fördelning av avfallet:

Brännbart

Dosratintervall
uSv/h

0 - 1 0

10 - 100

100 - 1 000

> 1 000

Aktivitet
kBq/kg

25

250

2 500

25 000

Icke brännbart

Volymsandel
%

45

25

4

1

Aktivitetsandel
t

3

14

23

56

Dosratintervall
pSv/h

0 - 10*

> 10*

Aktivitet
kBq/kg

5

10

Volymsandel
X

15

4

Aktivitetsandel
t

< 1

< 1

övrigt 50 6 4

Avser Isoleringsmaterial
Årsproduktionen av denna typ av avfall uppskattas t i l l 200 m per
blork. Aktiviteten uppskattas t i l l 40 GBq och består huvudsakligen
av 60co, 65Zn och 13/Cs. (Jämförelse: Ärl igt aktivitetsutsläpp t i l l
vatten ca 100 GBq.)

Av tabellen ovan framgér att 95 % av avfallsvolymen endast innehåller
25 X av aktiviteten. Enkla mätningar på de enskilda kollina qör det
möjligt att skilja ut de 5 % av förpackninqarna som innehåller 75 %
av den samlade aktiviteten om det skulle vara lämpligt att särbehandla
denna del av avfallet.
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3.2.2 Degonerincjsgldts

Utredningen behandlar tre olika deponeringsalternativ som täcker
de 4 kraftverkens situation, deponering i moräninark, deponerinq
i bergschakt och deponering i lera. Det sistnämnda alternativet
anser dock utredningen inte vara helt tillfredsställande varför
det inte ingår i de som allvarligt övervägs av utredarna och inte
heller av SSI

a) Deponering i morän

Avfallet läggs på ett en meter tjockt lager av sand som
fungerar som perkolationsmagdsin för det vatten som rinner
genom upplaget. Från magasinet tillåts vattnet infiltrera
den underliggande marken och föras bort med grundvattnet i
riktning mot havet (alla verk är kustforlagda). Markens
jonbytande egenskaper fördröjer starkt radionuklidernas
rörlighet i marken.

b) Deponering i bergschakt

Avfallet läggs i en ursprängd bergsficka som lutar svagt mot
fickans framkant. Bottnen täcks av ett sandlager genom vilket
perkolationsvattnet fors ut mot framkanten där en ledning för
vattnet vidare ut i havet.

I alla fallen förutsätts deponerinqen ske i ett näqra meter tjockt
lager som omedelbart täcks över med ett tackskikt av jord, minst
0.5 meter tjockt.

3.2.3 £adiolog1ska_konsekvense£

a) Normal hantering/deponering

Jämfört med nu gällande rutiner, förbränning, av allt brännbart
avfall och lagring, eventuellt efter kompaktering, av övrigt
avfall, förväntas deponeringsalternativet inte medföra några
nämnvärda förändringar i dosbelastning till den personal som
utför arbetet. Oe erfarenheter som SSI har beträffande personal-
dosbelastningen från avfallshanteringen är för övrigt mycket
goda.

Eftersom deponerinnsplatsen kan läggas sä at/, det vattenburna utsläppet
av radioaktivt material leder ut till samma lokala recipient som det
vattenburna utsläppet från själva stationen erhålles automatiskt
en kontroll över vattenutslappet med hjälp av det vid verket existe-
rande kontrollprogrammet så llnoe detta är i fjnktion. Det bör dess-
utom nämnas att den totala aktiviteten som enligt planerna skulle
deponeras på verket per år är av samma storleksordning som vad som
per år släpps ut till vattenrecipienten vid normaldrift.

I normalfallet förväntas mca utsläpp till luften eftersom det radio-
aktiva materialet är inneslutet i förpackningar och täcks över med
tackmassor. Det fordras olyckstillbud for att spridd radioaktivt
material i luften.
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b) Olyckor/tillbud
Enligt utredningen är en brand i avfallet, antingen som en följd
av en transportolycka eller som en följd av självtändning av av-
fallet pä deponeringsplatsen, den ur radiologisk synpunkt allvar-
ligaste händelsen. Vid en sådan brand, där 4 ton avfall brinner
öppet, beräknas individdosen till personer i kritisk grupp uppge
till 4 • 10~7 Sv. De 4 tonen avfall som brinner förutsätts utgöra
5 % av avfallet under ett år frän en station bestående av 4
reaktorer. Aktiviteten i avfallet är 8 GBq.

c) Efter avslutad deponering

Utredningen uppskattar dem maximala individdosen till personer som
efter avslutad deponering, gräver i upplaget till 7 • 10"6 Sv. Denna
dos härrör från Inhalation av damm.

För det fall en brunn skulle qrävas i anslutning till deponerings-
platsen 20 år efter avslutad deponerinq och en individ tar allt
sitt dricksvatten från denna brunn uppskattas helkroppssdosen under-
stiga 1,2 • 1(H Sv.

En person som äter grönsaker odlade på deponeringsplatsen 20 år
efter avslutad deponerinq och aktiviteten förutsätts vara homogent
fördelad i marken blir den maximala individdosen 3 • 10~* Sv.

Vid dosberäkningarna har de gamla dosomvandlingsfaktorerna för
'"Sr använts. De av ICRP nu accepterade värdena innebär en sänkning
av dosen från 9Gsr med en faktor 10 vilket innebär en reduktion av
ovanstående dpsvärden med drygt en faktor tvä (något varierande
beroende på 90$r bidraget i de olika fallen).

3.2.4

Utredningen har jämfört 4 olika alternativ och i kostnaderna för
dessa lagt in sädana kostnader som ar olika for de 4 alternativen.
Kostnaderna är beräknade för en reaktor och for en drifttid av 25 år.

Alternativ

1 Allt deponeras lokalt (inkluderar
ej institutionell kontroll)

2 Icke-brannbart deponeras lokalt,
brännbart bränns i Studsvik och
askan deponeras i SFR

3 Brännbart bränns i Studsvik,
icke-brännbart och askan deponeras
i SFR

4 Allt deponeras i SFR

Kostnad/reaktor

0.6 Mkr

9.1 Mkr

12.4 Mkr

13.6 Mkr
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Inqj större skillnader i stråldos till personalen som hanterar
avfallet eller till allmänheten förväntas mellan de olika alter-
nativen.

Eftersom det inte blir någon skillnad i doskonsekvens beroende
på val av deponeringsmetod talar ICRPs optimeringskriterium for
det billigaste deponeringsalternativet.

4 Slutsats

4.1 Styrelsen för statens strålskyddsinstitut har vid sitt samman-
träde 1982-11-29 förklarat att den i princip accepterar mark-
nedgravning av lågaktivt avfall inom en kärnteknisk anläggnings
eget område. Aktivitetsinnehället i avfallet som skall mark-
deponeras skall vara bestämt. Avfallet får inte innehålla
nämnvärda kvantiteter långlivat alfa-strälande avfall (ej över-
stigande 1/1000 av den deponerade aktiviteten) och den totala
aktiviteten per deponeringsplats får ej vara så stor att den
ger ett väsentligt bidrag till utsläppet i den lokala reci-
pient som tar emot det normala utsläppet från den kärntekniska
anläggningen. Användningen av markområdet som använts för mark-
deponering skall vara underställt kontroll under ett flertal
är efter avslutad deponering.

(De närmare detaljerna kring konkreta ansökningar avses beslutets
av byråchefen.)

5 Aktuella projekt och kommentarer

5.1

For närvarande är följande projekt aktuella.

1 Rivningsavfall från R1-reaktorn bestående av i huvudsak betong,
men även visst övrigt skrapavfall från rivningen t ex elkablar,
elskåp m m frän klassat område på den gamla reaktorstationen.
Avfallet skall deponeras på Studsvik Energiteknik Ati mark i
anslutning till avfallsstationen i Studsvik. Det huvudsakl Kja
underlaget för SSIs bedömning finns färdigt. Deponeringen är
av engångskaraktär, men kan utgöra underlag for framtida lik-
nande marknedgrävningar av rivningsavfall.

2 Skrapavfall som bildas vid driften av kärntekniska anläggningar.
Genom segregeringikall det mest akti va avdetta skrapavfall
omhändertas på annat sätt, volymmässigt ror det sig om 5 - 15 *.
Deponeringen skall ske på anläggningens eget område på sådant
satt att perkolationsvattnet frän avfallet går ut i den lokala recv
pient som tar emot det vattenburna utsläppet från anläggningen.
Mängden radioaktivt material som årligen Jeponeras pä varje
plats får inte överskrida vac! som f n årligen slapps ut i vutten-
recipienten.

Det dllmanna underlaget LOIII frannjar av SKBf/KBS utredninri måste
kompletteras med en fur varje anlafjg.ung specifik utredning.
Anläggning som pga markförhållanden i.1 m inte kan göra t-n depo-
nering inom eqet onmide kan overvdija samdeponermg med annan
kärnteknisk anläggning.
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Vissa kvantiteter lågaktivt avfall, företrädesvis frän nu-
varande anläggningar, tidiga verksamhet, som f n finns lagrat
på anläggningarna kan deponeras tillsammans med skräpavfall
enligt 2 ovan under förutsättning att avfallet inte innehåller
nämnvärda kvantiteter av långlivade radionuklider och att
aktiviteten från detta avfall endast är en liten del av den
totala aktiviteten i deDonerinospiatsen.

Kommentar

Genom att begränsa vad som får deponeras på platsen, både vad avser
aktivitet och radionuklvier är det möjligt att få en deponerinqsplats
som efter en relativt begränsad tid, understiqande 100 år, efter av-
slutad deponering inte utgör någon risk vare sig for en individ eller
för samhället, som kan betraktas som allvarlig, oavsett vad som sker
med deponeringsplatsen. Under den närmaste tiden, 10 till 100 år, efter
avslutad deponering kommer däremot vissa restriktioner att införas
beträffande användningen av markområdet inom vilket det radioaktiva
avfallet grävts ned. Restriktionerna kommer att vara av innebörden
att grävning i själva deponeringen inte skall förekomma. Eftersom
det finns anledning att förutsätta att området för den kärntekniska
anläggningen i alla fall kommer att vara föremål for kontroll be-
träffande användningen lång tid efter det att anläggningen har nedlagts
kommer markdeponeringen därför inte att förväntas innebära någon större
belastning för den som disponerar området.

Gencm deponering på den egna platsen, så att ett lackage från depo-
neringsplatsen går ut i -Jen ordinarie vattenrec lpienten för anläggningen,
erhälles automatiskt en omgivningskontroll av markområdet si länge
anläggningen för övrigt xraver det.

Mot bakgrund av att den deponerade aktiviteten inte förvänt.is över-
stiga 1C)11 8q per block och år kommer månaden dl fa-strålande lång-
livade radionuklider som per år deponeras inte att överstiga den
mängd transuraner som via nedfallet från bombprov finns på 1 km?
mark. Mängden långlivade radionuklider är vidare mindre an mängden
långlivade radionuklider som finns i 10 m3 sk ifferhaserad lättbetong.

Vattenutsläppen av radioaktivt material for de fyra stationerna
Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals har för 1981 varit
4.5 10-3, 5.8 lo" 5, 8.8 10.-3, resp 2.6 10-2 uttryckt < s k norm-
utsläpp vilket innebar att de resulterande viktade dosekviya-
lenterna till personer i kritisk grupp understiger 4.5 10.-7,
6.8 10-9, 8.8 10-7 re;>p 2.0 1O"6 Sv per år, vilket således ger
en uppfattning om de förväntade konsekvenserna av eventuella
lokala deponeringsplatser.
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De problem som uppstått vid marknedgrävninqar av radioaktivt
avfall främst i USA är framför allt beroende pA att avfallet
innehåller mellan 1000 och 100 000 gänqer större sammanlaqd
aktivitet per deponenngspl ats och att dessutom relativt stora
manqder långlivat (alfa-aktivt) avfall ingår och att avfall inre-
hällande komplexbildande ämnen deponeras pa samma plats.

Strélskyddsinstitutet förutsätter att kraftindustrin själv tar
de nödvändiga Kontakterna med andra myndigneter som kan ha syn-
punkter, t ex naturvårdsverket.
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Till generaldirektörerna Lars Nordström och Gunnar Bengtsson,
SKI respektive SSI

litsn utredning som jur kand Gabriel

Angående SFR 1 vid Forsmark

Fråga har uppkommit huruvida tekniken att under havsbotten i
inre vatten lagra låg- och medelaktivt avfall kan förenas med
bl a svenska ställningstaganden i IMO-konferensen 1983. Vi har
tidigare också väckt frågan angående östersjökonventionens be-
tydelse i sammanhanget.

Jag Difogar er.
nek, forskarstuderande vid Juridiska institutionen i Uppsala,
och sedan en längre tid verksam här som forskningsassistent,
har gjort. Hans slutsatser är försiktiga och intressanta. Jag
ber er ta del av dem. Vidare vill jag påpeka bl a följande.

Det bör vara SSI:s och SKI:s uppgifter att ge regeringen så-
dana råd att regeringsbeslut inte strider mot lag eller mot in-
ternationella överenskommelser; heller inte gärna mot vad rege-
ringen annars nyligen har ställt sig bakom internationellt.

Det bör vidare vara SSI:s och SKI:s uppgift att se till att
alla aspekter beaktas, och jag noterar med intresse - möjligen
också något litet förvåning - att vid mötet på SSI 9 mars 1983
det helt plötsligt utlovades att Grimas skulle belysa olika e-
kologiska aspekter. Men jag överraskades vidare av inställning-
en bland de där närvarande från SSI att östersjökonventioner,
inte skulle ha betydelse för lagret.

Läget torde vara följande: Antingen är lagret landbaserat i
östersjökonventionens mening. Oet utlöser i sin tur olika reg-
ler i konventionen som såvitt jag vet hittills inte har bedömts
någonstans i det löjligt sönderstyckade ärende som detta utgör.
Det är nu er uppgift att se till att konventionen beaktas.

Eller också är lagret inte landbaserat i östersjökonventio-
nens mening. Som Michanek visat får den konventionen anses ha
särskilt stränga regler med hänsynt till östersjöproblemen (se
hans resonemang på s 2 mitten angående preamblen). Om lagret
inte anses landbaserat i östersjökonventionens mening, kan det
i ännu lägre grad anses landbaserat i någon annan internatio-
nellt rättslig mening. Det är alltså inte logiskt möjligt att
å ena sidan hävda att lagret inte är lar Jbaserat i östersjö-
konventionens mening och samtidigt å andra sidan hävda att det
är landbaserat i annan internationell mening - ens om ran be-
aktar Pariskonventionen.
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För att summera den internationell rättsliga diskussionen just

för dagen anser jag alltså att det finns två handlingsalternativ.
Alternativ 1 är att betrakta lagret som landsbaserat i öster-

sjökonventionens mening och anlägga konventionens olika regler
och principer på bedömningen av lagrets eventuella tillkomst.

Alternativ 2 är att inte betrakta lagret som landbaserat i
östersjökonventionens mening. En nödvändig konsekvens av detta
är att lagret inte är landbaserat i nägon annan relevant mening
som kan ha åsyftats vid IMO-konferensen (eller som kan ha upp-
fattats av någon annan deltagare i den konferensen).

Det är emellertid inte uteslutet att uttrycket landbaserad i
samband med IMO-konferensen sträcker sig längre än vad östersjö-
konventionen gör; alltså längre i försiktighet. D v s att land-
baserad i IMO-sammanhanget begränsades till basering på eller i
torra land. Jag har inget underlag för slutsatser om den frågan.

Vid mötet på SSI sade en av de från SSI närvarande att land-
basering kunde tolkas olika i olika konventioner, med möjligt
syfte att undvika al la konventioner. Om vi bortser från grund-
principen att så länge underlag inte finns för annat ställnings-
tagande, ett begrepp tolkas på samma sätt inom samma rättsområ-
de oavsett vilken konvention (eller i inomrättsliga sammanhang
lagstiftning) det används, så har Michaneks genomgång visat att
det inte är möjligt att undvika östersjökonventionen genom att
inte se lagret som landbaserat och samtidigt undvika implikatio-
nerna av vad som sagts på IMO-mötet.

Min egen uppfattning är att lagret är landbaserat i Östersjö-
konventionens mening och vidare i Pariskonventionens.

Med hänsyn till attityden som visades hos SSI angående "tolk-
ningar" vill jag erinra om ett citat som lär stamma från Fritjof
Nilsson Piraten (advokat, som bekant) och som lär lyda ungefär
så här: :"Att sälja gummiband som metervara kräver karaktär."

Att vi från naturvårdsförbundet ägnar oss åt den här aspekten
är naturligtvis därför att naturvårdsaspekterna går i samma
riktning som syftet bakom östersjökonventionen. Vi har efter-
lyst alternativ. Vi gör det fortfarande. Det ligger alltså i
också östersjökonventionens anda att minimera - så långt som
är praktiskt möjligt - belastningen på 'Östersjön av främmande
ämnen. Ett alternativ till detta är basering på torra land. Så
länge det inte är utrett att ett sådant alternativ är orimligt,
så länge kan man heTIer inte tillåta ett lager under Östersjöns
botten.

Vidare framgår av sökandens egna uppgifter att lagret efter
förslutning inte kan åtgärdas (till rimliga kostnader, i vart
fall). Det kan alltså inte kontrolleras i någon rimlig mening.
Vidare förefaller risken tillräckligt stor för att ämnen ska
läcka ut för att lagret inte ska anses skilt från ekosystemen.
De två sista aspekterna nämns apropå uttalandena vid IMO-konfe-
rensen i London.

Hälsningår

Sta/fan Westerlund
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OM S K LANDBASERAD FÖRORENING

Inledning

I vissa internationella konventioner på havsmiljörättens område
förekommer regler om sk landbaserad förorening. Vidare kan man
i konventionerna finna regler om andra störningar, bl a förore-
ningar på grund av dumpning och på grund av utforskning av och
utvinning från havsbotten.

Utanför Forsmark, inom svenskt inre vatten, planeras ett la-
ger för låg- och medelaktivt avfall. Lagret som sådant kominer
att placeras under havsbotten i bergrunden. Den fråga som ska
belysas här är om lagret internationeJlt ska betraktas som land-
baserat, som en form av dumpning eller som någon annan form av
miljöstörande verksamhet.

Ostersjokonventionen

0.Konventionen ora skydd av Östersjöområdets marina miljö,'Jen s k
Ostersjokonventionen, har trätt i kraft och Sverige är folkrätts-
ligt bundet av reglerna i konventionen. Östersjökonventionen är
inte direkt tillämplig på staternas inre vatten, men gäller när
föroreningar senare kan nå utanför denna gräns. Ur denna synpunkt
är alltså konventionen tillämplig på lagret vid Forsmark.

I Ostersjokonventionen finns regler om dumpning. Därmed menas
"any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from
vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures at
sea" (art 2 p 3, jfr Londonkonventionen oci dumpning art 3 som
har en exakt lika definition") r

Min uppfattning är att man inte kan betrakta lagret i Fors-
mark som "deliberate disposal at sea" eftersom lagret ska place-
ras nere i bergrunden. Reglerna i Ostersjokonventionen om dump-
ning gäller därför med stor säkerhet inte för lagret vid Focsmark.

Inte heller Östersjökonventionens regler om utforskning av och
utvinning från havsbotten är tillämpliga på lagret. Den slutsat-
sen är ännu säkrare än den angående dumpning.

Därmed återstår om lagret kan betraktas som landbaserat, ös-
tersjökonventionens definition av " land-basedpollution" lyder:
"... pollution of the sea caused by discharges from land reach-
ing the sea waterborne, airborne or directly from the coast, in-
cluding outfalls from pipelines" (art 2 p 2).

Här finns två oklarheter. Är ett långsamt .-nen kanske konti-
nuerligt utläckande av radioaktivitet, eller ett utflöde av stora
mängder radioaktivitet vid ett enda tillfaLle, att betrakta som
"discharge"? Den andra fräga/i är huruvida förorening kan anses
komma "from land".

1) : ' j i u « i ! U ! i > i '.ht Pro tectici af r.ne
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2.

a) I Östersjökonventionen används alltså beteckningen "discharge"
i definitionen av "land-based pollution". Det som förbryllar är
att konventionen i definitionen av "pollution" använder en annan,
språkligt vidare beteckning nämligen "introduction by man, di-
rectly or indirectly" (art 2 p 1 ) . Definitionen av "pollution"
ska emellertid täcka fler olika föroreningskällor (förorening från
fartyg, dumpning m m) och detta torde vara skälet till den vida-
re beteckningen.

Min uppfattning är därför att beteckningen "discharge" även
bör omfatta läckage av radioaktivitet från lagret vid Forsmark,
och detta oavsett om läckaget sker ^ >ntinuerligt el ler vid ett
tillfälle. Det skulle vara en form "discharge ... reaching
the sea ... directly from the coast. .".

b) Mer tveksamt är om lagret i Forsmark kan anses kunna orsaka
utsläpp "from land". Det kan anföras argument mot en sådan tolk-
ning. Lagret som sådant kommer att placeras under havsbotten,
vilket språkligt sett knappast kan betraktas som land. Vidare
nämns i definitionen av "land-based pollution" att sådan bl a
är "discharges from land reaching the sea ... from the coast,
including outfalls from pipelines". Rörledningar, vilka kan
placeras under vattenytan, har alltså särskilt nämnts i arti-
keln. Man kan därför hävda att detta är den enda form av land-
baserad förorening från en anläggning under vattenytan, som
täcks av konventionens definition av landbaser ing.

Det kan emellertid även anföras argument för att lagret ska
betraktas som landbaserat. Reglerna i Östersjön ska tolkas mot
bakgrund av konventionens syfte och detta kan utläsas bl a av
konventionens inledning (preamble). Av denna framgår, enligt
min uppfattning, att syftet med Östersjökonventionen är att kom-
ma till rätta med de svåra marina förhållandena genom att reqler
alla föroreningskällor. Lagret kan inte falla under reglerna om
utforskning av och utvinning från havsbotten. Det är med stor
säkerhet inte heller en form av dumpning i Östersjökonventionens
mening. Det är inte heller helt klart landbaserat. Men sett från
konventionens syfte bör man, enligt min uppfattning, ändå betrak-
ta det som sådant. Det är den i konventionen reglerade förore-
ningskälla som mest liknar Forsmarkslagret.

Ytterligare ett argument för att betrakta lagret som landba-
serat i Östersjökonventionens mening är att avfallet ska föras
från land genom en tunnel ner till lagret, alltså utan mellan-
tra nspor t med far tyg. Den riskabla verksamheten påbörjas med andra
ord från land.

Nordiska miljöskyddskonventionen och Pariskonventionen om land-
baserade föroreningar

För lagret vid Forsmark galler även den Nordiska mi1jöskyddskon-
ventionen J) I denna görs emellertid ingen skillnad mellan använd-
ningen av mark och havsbotten utan Gamma regler gäller oavsett
var anläggningen placeras (art 1).

ng*. K o n v e n t i o n e n u n d a r t e c l m i i t a 137],
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Pariskonventionen om landbaserade föroreningar galler inte
för lagret vid Forsmark, eftersom överenskommelsen inte täcker
Östersjön. Konventionen har en vidare definition av landbase-
rad förorening än Östersjökonventionen. Därmed menas nämligen
bl a "pollution of the maritime area ... (iii) from man-made
structures placed under the jurisdiction of a Contracting Par-
ty...". Om Pariskonventionen gällt inom Östersjöområdet skulle
lagret tveklöst varit att anse som landbaserat.5)

Slutkommentar

Den definition på landbaserad förordning som ska tillämpas på
lagret vid Forsmark är den som har formulerats i Östersjönkon-
ventionen. Pariskonventionen gäller inte inom Östersjön. Min
uppfattning är att lagret ska betraktas som landbaserad verksam-
het i Östersjökonventionens mening, främst på grund av syftet
med denna konvention. Men det går även, som tidigare har nämnts,
att finna argument mot denna tolkning.

Om lagret vid Forsmark betraktas som landbaserat så kommer
flera regler i Östersjökonventionen att bli tillämpliga, främst
art 6. Bl a ska parterna "särskilt vidtaga alla erforderliga
åtgärder för att kontrollera och noga begränsa förorening ge-
nom skadliga ämnen och material i enlighet med bilaga II till
denna konvention" (art 6 p 2). Radioaktiva ämnen är skadligt
ämne enligt bilaga II B. 10, Lcgret måste också kunr.a kontrolle-
ras i efterhand och däri måste innefattas att det är möjligt att
efter slutdeponeringen kunna göra korrigeringar.

Om inte Forsmarkslagret anses vara landbaserat kommer öster-
sjökonventionen inte alls eller bara i liten omfattning att
vara tillämplig på lagret. Art 3 kan anses vara tillämplig ef-
tersom parterna ska vidta "... eljest behövliga åtgärder för att
förhindra och minska förorening samt för att skydda och förbätt-
ra den marina miljön i Östersjöområdet". Mer preciserat än så
blir emellertid inte kravet i Östersjökonventionen.

Slutligen bör enligt min uppfattning,oavsett tolkningen i
detta konkreta fall, Östersjökonventionens regl-?r preciseras
så att ingen tveksamhet råder om att lagret anses landbaserat,
alternativt att särskilda regler formuleras för den här typen
av anläggningar. Sverige kan ta initiativ till en sådan preci-
sering, som kan utarbetas av kommissionen till konventioner.. Va-
dare kan från svensk sida internationellt inte lanseras en lind-
rigare tolkning av begreppet landbaserat beträffande ett lager
vid Östersjön än vid en eventuell liknande verksamhet i ett
annat område, t ex Nordsjön. Östersjökonventionen har nämligen
tillkommit för att reglera de särskilt svåra förhållanden som
gäller i detta innanhav.

Gabriel Michanek
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Release limits derived from limits for the collective dose to
the world population

19:25 It was indicated in paragraphs 17 and 18 that the collective dose to
the world population may be assessed tor two purposes One purpose
is the detriment evaluation which is needed as an element in the con-
sideration of the justification of nuclear power in comparison with
alternative sources of energy I for which the corresponding quantita-
tive risk assessments must then also be made) For this purpose, the
global collective dose commitment per unit practice may be used.
under certain assumptions, as a measure of the radiation detriment
over all times. The other purpose is to estimate the maximum future
per caput dose to the world population due to widespread contamina-
tion with long-lived radionuclides. Assuming a constant rate of power
generation the maximum future per caput annual dose per MW of
nuclear power will be equal to the time integral of the per caput dose
rate per MWyear, if the integration period is chosen equal to the ex-
pected total period of nuclear power.

19: 26 For the first of these two purposes, limitation rules are not relevant. It
must be assumed that all doses are to be kept as low as is reasonably
achievable, i.e. that the basic requirements of paragraph 1 7 b will app-
ly. The evaluation of the global collective dose commitment will then
be part of the justification assessment mentioned 3bove. and the final
decision will be of political rather than of scientific nature A difficult
element in this decision is the relative weight to be given to harm
which is expected to occur in the distant future.

19: 27 For the second of the two purposes, however, limitation rules would
be relevant, if it is thought relevant to limit the future per caput dose
to the world population. It would seem obuous that this dose should
not be permitted ever to exceed the current annual dose limit for indi-
vidual members of the public. For any given critical group this is pre-
vented by applying this limit to the annual individual dose commit-
ments rather than to the annual individual doses. However, i global
contamination by long-lived radionuclides would not be controllable
by merely controlling the critical groups for each contributing source.
An additional limitation of the global per -aput dose is therefore
needed. The per caput dose should at least be subject to the same de-
gree of limitation as the doses to the various critical groups
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19:28 A further limitation is, however, justified. The limitation procedure
indicated tn paragraph 18 (b) could give rise to a situation in which
the annual per caput dose would reach a maximum value at the end of
the period of nuclear power but would remain near that maximum
value for a very long time. Any practice to succeed nuclear power
would conceivably also cause some risks. It would therefore seem pru-
dent to leave a margin for such risks and it would be wrong to plan for
a situation in which the maximum future aose is expected to be equal
to the current individual dose limit. The limiting future value should
rather be smaller than the operative annual limit of 50 mrem (whole-
body dose) suggested in paragraph 46. It would seem appropriate to
recommend that the future annual global per caput dose from nuclear
power operations should never exceed 10 mrem.

19: 29 The justification of the limit suggested in paragraph 28 would not be
related to the justification of the practice (as discussed in paragraph
25) but would be based on the corresponding risk being insignificant
to any one individual. The suggested limit of 10 mrem is 10 %, or less,
of the annual dose from natural background radiation but is also less
than common differences in background radiation from place to
place, which are usually not taken into consideration when e.g. choos-
ing residence. If a per caput dose of 10 mrem per year were reached in
the future, the contribution from nuclear power to the genetic dose
would then be 0.3 rem per generation, which is lower than the current
1CRP recommendation of a total genetic dose limit of S rem per gen-
eration and also lower than an estimate of not more than 1 rem per
generation from future environmental contamination, mentioned in
ICRP Publication 9. Such a low dose would not significantly change
the individual's total risk situation and the remaining justification
assessment would therefore be that of the total harm and total benefit
of the practice as such.

19: 30 It is hardly expected that nuclear power could ever be produced at a
higher level than 10 kW(ei per caput on a global scale. This means that
a future maximum annual per caput dose contribution of 1 mrem for
each kW(e) p<?r caput would be equivalent to a limitation of the global
collective dose equivalent commitment at 1 manrem per year and
MW(e) if all radionuclides were exp> cted to reach a steady state level
in the environment during the period of nuclear power. However, for
very long-lived nuclides it would be appropriate to replace th- dose
commitment by the integral of the collective dose equivalent rate over
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a limited period of time, as stated in paragraphs l?(d). 18 and 19.
For practical administrative reason; it is convenient to relate the limit
to the installed MW of eiectnc power rather than to the power actu-
ally produced. For the purpose of limitation it will be assumed that
the period of practice will not exceed 500 years. It is therefore recom-
mended that the time integral over 500 years of the global collective
dose equivalent rate, from the full fuel cycle operations, shall not
exceed 1 manrem peryear of practice for each installed MW of electric
power, or, in the case of installations for district heating, for each MW
intended for use. This limit may also be expressed in manrem per MW-
year, but it should be observed that in this case the MWyear is not in-
tended to be a measure of energy but is merely the product of the in-
stalled electric power in MW and a period of one year.

19: 31 The contribution from occupational exposures must be considered, in
addition, in both justification considerations and optimization assess-
ments. In the limitation of the future per caput dose, however, it is
found to be administratively more convenient to limit the occupation-
al exposure by special restrictions, separate from those which apply to
the releases of radioactive substances into the environment. Neverthe-
less, the restrictions should include a limitation of the occupational
collective dose commitment per unit practice and it is tentatively re-
commended that measures be taken with the aim of keeping the con-
tribution from occupational exposures within the power stations be-
low 0.2 manrem per MW(e)year. Additional contributions to the
occupational collective dose are expected from other parts of the fuel
cycle, in particular from work in uranium mines and reprocessing
plants. UNSCEAR (1972) has reported an estimate of I 6 manrem per
MW(e)year of energy from work in reprocessing plants, but this value
is not likely to be itpiesenUtive of future plants The contribution
from work in mines is expected to be 0.1 manrem per MW(e)year, the
main risk being due to exposure of the lungs to radon daughter pro-
ducts rather than whole-body exposure.

19: 32 According to present assessments, releases from reprocessing plants
can be expected to give global collective dose commitments oi be-
tween 0.3 and 0.5 manrem per installed MW(e) and year of operation
of light water reactors, not including the contribution from carbon-14
or other very long-lived radionuclides. Because of the possible releases
from the reprocessing plants, it is recommended that a limit of not
more than 0.5 manrem per MW(e)year be 3pplied to the releases from
the power stations as distinct from other parts of the fuel cycle.
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The integral over 500 years of the global collective dose rate from the
operation of light water power reactors has been assessed at about 2.S
man rems per MWyear (whole-body dose) from carbon-14 (T, , 2 =
5 730 years) and 0.02 manrem per MWyear (thyroid dose) from
iodine-129 ( T | / 2 = 16 million years). The global collective dose com-
mitment is about 5 times higher for carbon-14 and very much higher
for iodine-129 The actual annual doses will be very small but will
persist over very long periods oi time.

19:33 The present releases of carbon-14 - of which the major part would
come from the reprocessing plants - do not fulfill the limitation re-
quirement given in paragraph 30. However, since the limitation is de-
signed to control the future situation, the requirement may be applied
with some relaxation and flexibility during the initial period before
any longlived radionuclide could possibly build up any significant
levels of environmental contamination. Within this period, it should
be possible to demonstrate whether methods for the retention of long-
lived radionuclides are reasonably achievable. If this does not tum out
to be the case, the continued practice must be judged against the
maximum dose rates which are then expected in the future.

19:34 Since the purpose of the limitation of the collective dose is to limit
the future average dose at a time when the number of reactors is much
larger than now, it follows that the requirement may be applied with
some relaxation and flexibility during the initial period and, in par-
ticular, that it would also be permissible to average collective dose
commitments and time integrals of collective dose rates over longer
periods than one year, e.g. over a ten-year period. This flexibility,
however, shall not be used to justify less restrictive operations being
deliberately planned purely for economic reasons.

19: 35 The collective dose IS) may be assessed either by summation or by
integration and may be defined as

where Nn denotes population subgroups having average dose equi-
valents Hn (the extreme case being the summation of the "individual
collective doses" I-Hj). In the integral, NH = dN/dH denotes the
population distribution per unit dose interval Conceptually, the
upper limit of integration would be doses which are high enough to
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oUMHAHY

Un contract from the National Institute of Kadiatiort Protec-
tion, tna Swedish Geological, in cooperation with the Swedish
Geological Survey, have performed an investigation of tne
groundwater conditions at a proposed repository site for
lowand medium level radioactive waste (SFR-1) at the Forsmark
power-station in northern Uppland. The repository will be
sited about 2.5 km from the present shore-line and 60 m below
the sea bottom. The discharge areas for proundwater passing
through the repository have been estimated from model calcula-
tions of a 17.5 km long section, 2 km in depth and going from
Forsmark in a northeasterly direction out in the bay of öreg-
rundsgrepen .

Tne present land uplift will successively drain the former sea
bottom outside Forsrnark. The conditions presently and at 2500
and 5000 years have therefore been studied. All remaining
land uplift,30 m,caused by the land-ice, will be finished in
approximately 5000 year's.

The model calculations show that the present discharge area
will be on the sea bottom above and slightly northeast of the
repository. 2500 years ahead the discharge areas will probab-
ly be located in two low parts of the terrain, one and two
kilometres respectively north of the repository. These parts
will probably include two new lakes. Tne lakes will be 0.6 and
0.4 km respectively in size and they will probably nave a
limited lifetime. Tne same discharge areas will be valid at
5000 years ahead. Thus discharge in fresh water or former
lakes will be expected.



SAMMANFATTNING

Hå uppdrag av Statens strälskyddsinstitut, SSI, n^r SGAU, i
samarbete mea SGU , gjort en bedömning av grundvat tenförhå1lan-
dena vid olika tidpunkter kring ett planerat slutförvar för
lågocn medelaktivt avfall (SFH-1) vid Forsmnrks kraftstation i
norra Uppland. Förvaret planeras att utföras cirka 2.5 km
från nuvarande strandlinje och cirka 60 m under havsbotten.
Utströmningsområder. för grundvatten som passerar förvaret har
bedömts genom modellberäkningar av en 17.5 km lång och 2 km
djup profil från Forsmark och nordöst ut i öregrundsgropen.

Den pågående landhöjningen kommer successivt att torrlägga
havsbotten utanför Forsmark. Förutom dagsläget har därför
förhållandena om 2500 år samt om 5000 år studerats. Efter
5000 år beräknas all återstående landhöjning, 30 m, beroende
av landisen vara utbildad.

Modellberäkningarna visar att utströmningsområdet för grund-
vatten idag kommer att vara beläget på havsbotten ovanför och
något nordost om förvaret. 0n 2500 år kommer ut strömningsom-
rådet att utgöras låga partier av terrängen cirka 1 km resp 2
km norr om förvaret. Dessa partier kommer trologen att bestå
av två sjöar med storleken 0.6 resp 0.U km . Sjöarna kommer
sannolikt att ha en begränsad livslängd och successivt växa
igen. Sanna områden bedöms bli utströmningsområden om 5000 år.
Detta innebär utströmning i sötvattenrecipient eller i landom-
råden som utgörs av igenvuxna sjöar.

1. DAKGKUND

Svensk kärnbränsleförsörjning AB (SKBF) har till regeringen
ansökt om tillstånd enligt atomenergilagen för uppförande av
ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR-1) i ans-
lutning till Forsmarks kraftstation. Det åligger Statens
strålskyddsinstitut (SSI) att detaljgranska de dos/spridnings-
beräkningar som SKBF presenterat i sin ansökan. Dessa beräk-
ningar nar utförts av Studsvik Energiteknik, som använt sig av
spridningsmodellen "Biopath". Utströmningsområdet för grund-
vatten från SFH-1 har vid dos/spridningsberäkningarna antagits
vara detsamma som utsläppsområdet från reaktorerna Fl och F2
vid Forstnark, dva biotestsjön. För att på lite längre sikt
kunna bedömma relevansen i dos/spridningsberäkningsarna är det
väsentligt att känna till läget och utformningen hos det
egentliga utströmningsområdet från SFR-1. SSI har därför
givit SCAB i uppdrag att bedöma läget för detta med tidsaspek-
ten 10.000 år framåt.

2. INLEDNING

Grundvatten som strömmar genom slutförvaret för låg- och mede-
laktivt avfall kommer efter längre eller kortare transport i
berggrunden, att möta biosfären i form av havseller sotvatten



"1
Följande frågeställningar har därför beaktats i samband med
bedömningen av grundvatt enfiödot från förvaret.

- Var möter de ev. utsipprande radionukliderna biosfä-
ren ?

- Hur ser ut strömningsområdet ut, area/ at formninp, ?

- ri'jr stor andel av utströmninsen sker till öregrunds-
grepens botten resp. ev. annan recipient ?

- Hur inverkar landhöjningen på utströmningsområdet,
spec, möjligheten/risken för uppkomst av sötvattenre-
cipient som utströmningsområde ?

Det tidsintervall som har beaktats är upp till 10.000 år. För
att lösa ovanstående frågeställningar har en översiktlig karta
över landhöjningen utanför Forsmark tagits fram. Med hjälp av
denna har uppkomsten av möjliga sötvattenrecipienter förut-
sagts. Teoretiska modellstudier har genomförts för att belysa
strömningsbilden vid tre olika tidpunkter, nämligen dagsläget,
om 2500 år och om 5000 år.

3. TOPOGRAFISKA OCH GEOLOGISKA FÖRHALLANDEN

3.1 Topografi

De topografiska variationerna i norra Uppland är så små, att
regionen i stort kan betraktas som ett peneplan. Inom området
runt Forsmarks kraftstation (fig 1) varierar marknivån idag i
stort mellan 0 och 5 m.ö.h. Lokalt förekommande sänkor är
vanligen vattenfyllda - sjöar och kärr - vilket tyder på ytnä-
ra grundvatten flöden med omväxlande in- och jtströmningsområ-
den. De högsta marknivåerna, 15 - 20 m.ö.h., ligger ca 1 km
norr om Forsmarks samhälle. För att hitta större sammanhäng-
ande område med marknivåer på 20 - 30 m.ö.h. måste man söka
sig 15 km väster om Forsmark. Havsbottens topografi utanför
Forsmark uppvisar liknande variationer som markytan. Regimen
inom onrådet har en allmän lutninng av 2 - 3 i mot nordost.

Seismiska undersökningar visar enligt Carlsson (1979) att
variationen hos bergytans nivå inom Forsmarks kraftverksområde
är dubbelt så stor som variationen i tnarkrivån. Jordlagren
har alltså en norfologiskt utjämnande effekt.

3.2 Lösa jordlager

Undersökningar (Carlsson 1979) av bottensedimenten i hamnen
utanför Forsmarks kraftverksområde visar att de översta 2 - 6
metrarna består av sandig, siltig lera. Under leran ligger
ett friktionamaterial av ett par meters tjocklek direkt på
berget .

Seismiska undersökningar för SFR-1 har utförts inom ett 1.5 km
stort område runt förvaret (Hagkonsult 1982). Fem kärnborrlvH
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lid r ,ave:i borrats m o m el lor intill anläggningen. Inom det
u :\ J e.- s o k t a o m r ä d o t vnr ierrir jordlagrens n • i k t i f. h e t fr.iii 0 till
cri 10 ti:. Jorctack'jt är störst i västra delen samt längst i
öster, medan jordtacket över den planerade anläggningen är
tunt, endast ca I m. Enligt de karnborrninrar som utförts dar,
bestar de lösa jordlj^ren av morän meu hög halt av sten och
grus (tabell 1 ) .

Tabell 1. De lösa jordlagrens sammansättning och mäktighet
samt vattendjup över planerat förvar (enl. Hagkon-
suit 1982).

Borrhål

K bl
Kb2
Kb3
KbH
Kb5

Geologi

sand och morän
morän
grus och sten
grus och sten
sand och grus

Mäktighet

ca 1 m
1 n
6 0 cm
0.5 m
tunt

Vattendjup

6.5
ca 8
6.6
6.7

Jordlagren har liksom på land en utjämnande effekt på botten-
topografin. Svackorna i bergtcpografin täcks med näktigare
jordlager än höjderna. Höjdpartierna sticker ställvis upp som
kala hällar.

3.3 Berggrund

Huvudbergarter i området utgörs av gnejsgranit till 70 > och
pegtr.ätit till 20 %. Den senare förekommer både som gångber-
gart och större partier. Ca 10 % utgörs av grönstenar, huvud-
sakligen amfibolit. Större kroppar i bergmassan som uppbyggs
av en enda bergart saknas, istället förekommer täta skiftning-
ar, även om de granitiska bergarterna överväger.

3. M Spricksystem och svaghetszoner

Två större kända zoner av regiona
området, den ena i riktning NV-SO
den andra i riktning N-S, se fig
ca 200 m, och den har en brant st
suit 1982). Zonen består av brecc
av kvarts och kalcit. Frekvensen
cierade delen är hög inom en 50 m
rade sprickor förekommer. Återstå
består av täta sprickor.

1 utsträckning genomkorsar
, Öregrund-Singölinjen, och
1. Bredden på Singölinjen är
upnino; (Carlsson 1979,Hagkon-
ierad gnejsgranit med linser
av öppna sprickor i den brec-
"s sektion och lermineralise-
ende del av svaghetszonen

Spricktätheten i bergmassan är läp; och kontakterna i begärts-
gränserna är vanligtvis friska. Sprickdiagrammen från de
orienterade kärnborrhålen ger tre huvudspricksystem, som går
nästan vinkelrätt mot varandra (Hagkonsult 1 9 8 2 ) . Ett system
följer förskiffringsriktningarna och stryker således i NV-SO
och stupar mycket brant till vertikalt. Sekundärt till detta
finns ett i NO-SV, som också stupar vertikalt. Det tredje
syster,et är nära horisontellt och kärnborrningarna visar att



detta ar den vanligaste spric kriruppen . Tvä mer m.-irkernde
horisontella zoner- tycks gä ger. or, området för för-v a re t. Bad.'i
nar en aVdf, atjpnitiK i;iot SV. Den övre som ar mindre, består
av ett 5 - 10 cm brett vittrat parti på ca 70 n djup i berget.
Den andra ner markerade flacka zonen uppträder på ca 110 m
djup som ett flera rr.eter brett parti med ställvis vittrir.g s D i -
verkan krins sprickorna. Sammanfattningsvis kan sägas att
endast ett fåtal bergavsnitt synes vara påverkade av vittring,
och då vanligen i samband med större frekvens av horisontella
sprickor.

. LANDHÖJNING

Landhöjningen har i Sverige pågått sedan inlandsisens avsmält-
ning. Den totala höjningen i Stockholmstrakten är till idag
ca 130 m och fortgår med en hastighet av ca U nm/år. Hastig-
heten på landhöjningen ökar mot norr ocn uppgår i Luleåtrakten
till Ö.5 mm/år. Vid öregrundsgrepen är landhöjningen 6 mm/år
(Bergqvist 1977 och Carlsson 197','). Landhö jr.ingshastigheten
avtar ned tiden. Ett matematiskt uttryck för landhöjningsför-
loppet har tagits fram av Bergqvist (1977). Den återstående
landhöjningen fram till jämviktsläge är cirka 30 m i Öreg-
rundsgrepen och torde kunna att ske enligt ett nästan linjärt
förlopp. Den kommer att vara utbildad efter cirka 5000 år, då
det endast återstår en smal havsvik längs stränder, på norra
Gräsö .

Fig 1 och 2 visar två framtida situationer nämligen om 2500 år
resp om 5000 år. Landhöjningen fram till dessa tidpunkter är
ca 15 m resp 30 m. Det senare värdet motsvarar hela den åters-
tående landhöjningen. Vid bedömning av den framtida topografin
och fördelningen mellan land och hav har antagits en linjär
landhöjning med utgångspunkt från dagens topografiska förhål-
landen. Ingen hänsyn har tagits till framtida omfördelning av
sediment genom erosion och sedimentation.

~ \ HUVCTS NIVÅ OM 5000 Afl

(3 14 t) Iff IT 8 k

fig. 2. Vio^it (A-8) gznom undeAÅÖkningAomAÅd&t vid
Ve. olika ruutAcn angeA -bind idag, om 2500 an. och om
5000 åA. [OBS höjd6kalan - 25-iängdikalan) .



b. GHUNDVATTfciNFuRHALLANDEN VID OLIKA TIDPUNKTKH

5.1 A rbet sfiå

Grundvattenförhållandena inom området för SFR-1 har studerats
i en 17.5 km lång profil. Den börjar ca 1 km norr on Forsmark
samhälle och löper i nordostlig riktning ut i öregrundsRreper.,
se fig 1. Profilen har lagts så att den börjar i ett vatten-
delarläge och går ut över området för planerat
skär i princip nivåkurvorna vinkelrätt, vilket
rallell strömning kan antas reda i sektionen,
över profilen visas i figur 3-

förvar. Den
gör att planpa-
En principskiss

Grundvattenförhållandena längs profilen har beräknats för

A. dagsläget

B. havsytan 15 m lägre (om 2500 år)

C. havsytan 30 m lägre (om 5000 år och längre tider)

Beräkningarna har utförts med en numerisk modell med hjälp av
datorprogrammet GEOFEM-G (Runesson et.al 1978). Modellen
förutsätter tvådimensionell strömning och att vattengenoms-
läppligheten är oberoende av grundvattenytans läge. Ett ele-
mentnät anpassas till det område som skall modelleras. Inom
varje element ansätts ett konstant värde på vattengenonsläpp-
ligheten .

Det elementnät som anpassats till de geologiska och hydrogeo-
logiska förhållandena längs profilen består av ett rektangu-
lärt rutnät. Profilen (A-B i fig 1) är 17.5 km lång och går
ner till ett djup av 2 km. De översta elementen är 10 m tjoc-
ka och simulerar bottensedimenten från nuvarande strandlinje
och utåt öregrundsgrepen .

Berg Berg

g. 3. (A-8 I



Und er so kn ir.f, son r.id e t vid Forsmark ar flackt liksom den omgi-
vande regionen. Ett humitt klirat Rör1 att g rund v =• 11 enm apas i -
nen fylls pä regelbundet och att grundvattenytan kommer 111
ligga nära markytan. I terrängens höjdpartier kommer der. att
ligga någon eller några meter under markytan, och i lappar-
tierna i eller nägot över markytan. Detta innebär att de nyd-
rajliska gradienterna generellt blir snå. Sett i stort komner
Öregrundsgrepen att fungera som utstrorrningsområde för det
grundvatten som bildas i området.

Grundvattenröreisen bestäms av flera faktorer, främst storle-
ken på gradier.ter och vat tengenomslä p ligheten hos bergmassan,
sprickzoner och sediment på havsbotten. En diskussion av
effekten på grundvattenförhållandena av ovanstående faktorer
har gjorts i rapporten "Modellberäkningar av grundvattenför-
hållanden i en profil vid Forsmark" (Axelsson och Carlsson
1981). Av denna framgår att grundvattenpotentialerna (-tryc-
ken) i dagsläget blir mycket små. I samtliga fall är poten-
tialerna mindre än 0.2 m och i allmänhet under 0.1 m vid för-
varet. För att få potentialer större än 0.1 m måste 'täta'
bottensediment förutsättas mellan strandlinje och svaghetszon.

5.2 Randvillkor

Modellens begränsningsiinjer, vertikalerna A och B, och botten
på 2 km djup har antagits vara täta. Detta innebär att ingen
strömning sker tvärs dessa begränsningslinjer. De drivkrafter
som genererar strömninngen i modellen är potentialvillkor i
ytnoderna, dvs grundvattenytans läge. Undersökningar i Finn-
sjön (Carlsson et.al 1993) har visat att grundvattennivån nära
ansluter till marknivån i det flacka landskapet i norra Upp-
land. I de modellkörningar som gjorts för dagens situation har
därför antagits att grundvattenpotentialen över land är samma
som marknivån. Från strandlinjen och utåt Öregrundsgrepen har
potentialen antagits vara noll, dvs lika med havsytan for fall
A.

I fall B och C har grundvattenbildningen antagits vara lika
med den nu rådande, dvs tillräckligt stor för att grundvatten-
nivån fortfarande skall ansluta till marknivån. Härvid har
hänsyn tagits till storleken på de landytor som bildas. Då
'små topografiska öar' har bildats har grjndvattennivån anta-
gits ligga något under marknivån.

5.3 Vattengenomsläpplighet

Dottensedimenten i Öregrundsgrepen har delats upp i två grup-
per med hänsyn till skillnad i sammansättning och därmed olika
v attengenomsläpplighet (se kap. 3.2). I en strandnära zon har
sedimenten antagits vara mera finkorniga och därmed mindre
genomsläppliga än bottensedimenten längre ut i öregrundsgre-
pen. Den hydrauliska konduktiviteten för lerig morän varierar
inom området från 1.E-10 m/s till 1.E-8 m/s (Knutsson et.al
1976). För bot tensedimenten från nuvarande strandlinje och ut
över svaghetszonen - Singölinjen har 1.E-10 m/s antagits. Frän
en linje mellan svaghetszonen och förvaret och ut över öreg-
rundsgrepen har den hydrauliska konduktiviteten hos bottense-
dimenten antagits vara 1.K-6 m/a. Detta motsvarar grusig, san-



1
dig noran (Knutsson et.al 19 7 6).

Den hydrauliska kor.d uk t i v i tet *>n för berRtn.-issan har erhållits
dels från mätningar- utförda i de fem kärnborrhålen över förva-
ret (Hagkonsult 1982), och dels från mätningar utförda i
Finnsjön. Kärnborrhålen över förvaret är endast ca 100 r dju-
pa, så dessa mätningar gäller enbart de övre delarna av ber?-
massan. Kärnborrhålen i Finnsjön når större djup, maximalt 750
m. Sammanställningar av 817 konduktivitetsvärden från 6 borr-
hål har resulterat i följande samband mellan djup och hydrau-
lisk konduktivitet (Carlsson och Gidlund 1983).

-6 -1.3
K = 7 . 45*10 «z

där K = hydraulisk konduktivitet i m/s, z = djupet i rn

I tabell 2 redovisas den hydrauliska konduktiviteten som anta-
gits i respektive djupintervall.

Tabell 2. Antagen hydraulisk konduktivitet hos bergmassan i
olika djupintervall

a Mätningar över förvar (Hagkonsult 1982)
*• Mätningar i Finnsjön (Carlsson och Gidlund

1933)

Djupintervall (m) Hydraulisk konduktivitet (m/s)

0
50
100
200
300
500
700
1000
1500

- 50
- 100
- 200
- 300
- 500
- 700
- 1000
- 1500
- 2000

1. 1E-7
2.7E-8
1.1E-Ö
5.7E-9
3.1E-9
1 .8E-9
1.2E-9
7.0E-10
4 .5E-10

• c

Den hydrauliska konduktiviteten för svaghetszonen - Singölin-
jen har antagits vara två 10-potenaer högre än antagna värden
för bergmassan enligt tabell 2. Vattengenomsläppligheten hos
berg och jord antas vara samma i samtliga beräkningsfall.

Hes uIt a t

5.^.1 Dagsläget

Det planerade förvaret är beläget ca 2.5 km från den nuvarande
kustlinjen. Resultatet av model1 körningen (fig 4) visar att
förvaret ligger i ett område med svag uppåtriktad gradient.
Utströmningsområdet för det grundvatten som passerar förvaret
kommer att utgöras av havsbotten ovanför förvaret ocn ca ?00 m
ut i öregrundagrepen.
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On 2500 år

oregruadsgrepens framtida strandlinje kommer att vara belägen
ca 5.5 km från förvaret. Området ovanför förvaret konmer att
vara torrlagt. Under förutsättning att det vid denna tidpunkt
råder ett klimat som tillåter grund vattenmagasinen att vara
fyllda, kommer potentialskillnaden över förvaret att vara mel
lan 1.5 m och 2 m (fig 4). Grundvattenströmningen kommer ~ *• *•
vara svagt uppåtriktad mot de lågpunkter i topografin som
nolikt kommer att vara insjöar om 2500 år (sjö nr 2 och 3
fig 1). Dessa sjöars yta uppskattas till 0.1 resp 0.6 km .
Beroende av hydrologiska och biologiska faktorer kan större
eller mindre delar av sjöarna vara igenvuxna vid betraktad
tidpunkt. Möjligheten finns dock att ut strömningen sker i en
sötvattenrecipient.

att
san-
i

5.4.3 0m 5000 år

Av Öregrundsgrepen återstår sannolikt en smal havsvik nära
Gräsö. Strandlinjen kommer att vara belägen ca 7.5 km från
förvaret. Under samma förutsättnintgar som fallet om 2500 år,
dvs att klimatet är sådant att grundvattenmagasinen är fyllda,
kommer grundvattenströmningen från förvaret att vara svagt
uppåtriktad (fig 4). Det grundvatten som passerar förvaret
kommer att söka sig till samma lågpunkter som i fallet om 2500
år (sjö nr 2 och 3 i fig ' ) . Även i denna situation kommer
alltså utströmningen sannolikt att ske i en sötvattenreci-
pient eller i igenväxta sjöar. Potentialskillnaden över förva-
ret kommer att vara ungefär densamma som fallet om 2500 år,
dvs mellan 1.5 m och 2 m.
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7 (km )

Insio 3

7 (km)

Slrandlini*
id*g
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kust
vil-
är

I danslaget lifiger slutförvaret för la^- och medelaktivt
avfall under havsbotten i Örenrjndsp;repen ca 2.5 '<m från
linjen. Topografin inom området är förhållandevis flack,
ket innebär att drivkrafterna för grundvattenströnninger.
små. Grundvattenpotentialerna avtar snabbt då de mer ^
läppliga bottensed irnenten över förvaret och utåt öregrundsgre-
pen tillåter utströmning i havsbotten. Utatrömningsområdet
utgörs i detta fall av havsbotten ovanför förvaret och ca 200
m ut i öregrundsgrepen. Bredden på detta kan antas vara ca 1
km.

Havsbotten runt förvaret kommer successivt att torrläggas på
grund av landhöjningen. Denna har antagits vara 6 mm/år. De
sydöstra delarna av förvaret har ett vattendjup av U - 5 m
(tabell 1), vilket innebär att det tar 600 - 800 år innan des-
sa delar torrlägges. Resterande delen av förvaret har ett
vattendjup större än 6 m, vilket medför att dessa delar torr-
lägges först efter ca 1000 år. Vid denna tidpunkt finns
förutsättningar för bildandet av en insjö ca 2 km NV om förva-
ret (sjö nr 1 i fig 1). De topografiska förutsättningarna är
dock sådana att ingen strömning från förvaret förväntas ske
mot denna sjö.

Efter ca 2500 år finns topografiska förutsättningar för bil-
dandet av två insjöar i de topografiska lÄRpartiersia ca 1 km
och 2 km norr om förvaret (sjö nr 2 och 3 i fig 1). Vid denna
tidpunkt ligger kustlinjen ca 5.5 km norr om förvaret. Genom
landhöjningen har grundvattenpotentialen och därmed drivkraf-
terna i grund vattensystemet ökat. Detta medför att grundvat-
tenströmningen blir mera horisontell genom förvaret (fig U ) .
Utströmningaområdet utgörs i detta fall sannolikt av de två
lågpartierna innehållande sjöarna 2 och 3 i fig 1.

0m 5000 år har landytan höjt sig ca 30 m från nuvarande läge.
Landhöjningen bedöms nu vara avslutad och förhållandena om
5000 år illustrerar också förhållandena om 10.000 år. Nå^ra
ytterligare insjöar har sannolikt bildats (sjö nr 4 och 5 i
fig 1). Grundvattenpotentialen har ytterligare ökat. Den
topografiska bilden är dock i stort sett densamma, vilket
innebär ett grundvattenflöde genom förvaret och mot NO. Utst-
römningsområdet i detta fall utgörs sannolikt också av de två
lågpartierna med sjöarna 2 och 3 i fig 1 eller vad som åters-
tår av dessa sjöar.
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Beräkning av dosen från läckage av grundvattenburet
plutonium från SFR till ett inlandsområde

För beräkning av dosbidragen från grundvattenburet
plutonium från ett förvar för reaktoravfall har dator-
programmet BIOPATH använts. Därvid har ett modellsystem
tagits fram och använts (se referens 1).

Beroende på förvarets placering bedöms huvudrecipienten
för grundvattenburna radioaktiva ämnen från SFR vara
Östersjöns brackvattensystem. Vid landhöjningen kan
dock vissa, relativt grunda sötvattensjöar bildas och,
fram till den tidpunkt de vuxit igen, utgöra recipient
för grundvattnet. Nedanstående beräkningar hänför sig
till ett sådant möjligt fall.

I modellen förutsätts att nukliderna transporteras via
grundvatten 1 (se figur 1, där även de inringade
siffrorna återfinns) till en antagen insjö (T) , som
också utnyttjas för bevattning. Via bevattningen till-
förs den närbelägna jordbruksmarken nuklider Q) .

Atmosfär

Lokal jord Ytvatten Östersjön

Sediment

Grund -
vatten 1

Sediment

v
Regiontlomride Oitenjoomride

Figur 1 . Reservoarer i de olika ekosystemen.

Postadress: SKBF/KBS, Bo* 5864, 702 48 Stockholm, Telefon 08-67 95 40



1
I marken migrerar nukliderna nedåt till grundvattnet Q)
Detta beräknas i modellen via en överföringskoefficient
som tar hänsyn till nuklidens kemiska och fysiska egen-
skaper i den aktuella miljön. Då nukliden nått grund-
vattnet transporteras den vidare med detta till ett
utströmningsområde, i detta fall en brunn i grundvatten 2
eller åter till samma insjö (4) . Detta beskrivs också
med en överföringskoefficient.

I de båda nämnda överföringskoefficienterna måste
hänsyn tas till ämnets egenskap att sorbera på fasta
partiklars ytor. Denna egenskap beskrivs av en distribu-
tionskoefficient, K,, som anger fördelningen mellan
mängden av ett ämne fixerat på fasta partiklar i jord-
reservoaren och mängden löst i vatten. Denna kan
variera beroende på ett antal faktorer såsom t ex
nuklidens fysikal.' k-kemiska form och jordlagrets
beskaffenhet. Ett typiskt värde för plutonium är ca
10 m3/kg (lCT4 g/ml). (Ref 1, bilaga A4).

K, definierar alltså fördelningen av plutonium mellan
jordreservoaren och grundvatten 2, och storleken på
K,för plutonium anger att aktiviteten till allra största
delen sitter fixerad på de fasta jordpartiklarna och
endast en liten del är löst i vattnet. Om man, som i
den tidigare BIOPATH-modellen, inte tar hänsyn till
sorptionsmekanismerna kommer allt plutonium att föreligga
i vattnet. Detta medför att dosen från vattenkonsumtion
blir starkt överskattad.

Doserna angivna i preliminära säkerhetsrapporten för
SFR för insjöfallet är således för höga för de nuklider
som har höga K,-faktorer och där den dominerande dosen
erhålls via dricksvatten.

Modellen har nu utvecklats och hänsyn kan tas till
ovannämnda förhållanden. Den största förändringen
erhålls för de dosdominerande plutoniumisotoperna 2 39
och 240. Resulterande dosrelationsfaktörer
blir då

för individdos
för populationsdos

4
8 10

Sv/Bq
manSv/Bq

vilket också redovisats i SKBFs komplettering av PSR
1983-02-15.

Den därav föranledda ackumulerade populationsdosen från
dessa nuklider redovisas i figurerna 2 och 3 och uppgår
efter 10 000 års utläckage till - 0,04 manSv.

Referenser

SFR, Dosberäkningar i fOrvaringsskede,
SFR 81-19, bilaga.
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SFR - DOSER FRÄN PLUTONIUM 239

I preliminär säkerhetsrapport för SFR, kap 9, redovisas

dosberäkningar för ett antal referensfall av utläckage av

radi onuklider till biosfären.

Bl a behandlas utläckage till biosfären vid en tidpunkt då

landhöjningen medfört att sötvattenrecipienter kan före-

komma. I tabell 9.7 redovisas doskonsekvensen för ett

brunnsfall och ett insjöfall.

För brunnsfallet gäller att en brunn borrats genom i den

grundvattenström som passerat förvaret samt transporterat de

utläckta isotoperna mot närmaste ytvattenrecipient. Denna

brunn användes för dricksvatten som utgör den dominerande

vägen till de mest belastade individerna.

För insjöfallet går transportvägen till människan via de

radioaktiva ämnen som strömmar ut i biosfären i en näraliggande

insjö. Den dominerande transportvägen är här en dricks-

vattenbrunn vid stranden. I detta fall är aktiviteten i

dricksvattnet dock i balans med grundvattnet över ett större

område. Koncentrationen i brunnsvatt.net beräknas med hjälp

av kännedom om bevattningen med sjövatten i kringliggande

jordbruksland och överföringsfaktorn mellan grundvatten- och

sjövattenreservoarerna.

Vid dessa beräkningar har aktiviteten förutsatts strömma med

grundvattnets hastighet, men med en viss fördröjning definie-

rad av en ämnesspecifik koefficient. Denna anger förhållandet

mellan aktivitet i vätskefas och aktivitet bundet til]

mineralytor. På grund av BIOPATH-modellens tidigare upp-

byggnad har vid redovisning av doserna förorsakade av

konsumtion av vatten från denna brunn även den aktivitets-

Postadress: SKBFKBS, Box 5864, 102 48 Stockholm, Telefon 08-67 95 40
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mängd som är bunden vid den fasta fasen felaktigt antagits

bli konsumerad, vilket medför att orealistiskt höga doser

erhållits.

BIOPATH-programmet har nu reviderats på denna punkt (bil 1}

och förnyade beräkningar ger anledning till följande korri-

geringar i arbetsrapport SFR 81-19 samt i SFR-PSR.

SFR 81-19, bil 1, sid 27, sista stycket samt sid 28:

Den reviderade beräkningen för grundvattenbrunnen tar nu

hänsyn till den överskattning som behandlas i dessa två

stycken. Resultatet medför att den omräkningsfaktor från

enhetsutsläppet 1 Bq/år till max individdos i Sv/år, som

redovisas i tabell 3.3.3.2 (sid 30) ändras. För Pu 2 39 som

tillsammans med Pu 240 är dominerande nuklider, blir max

individdos = 4 x 10 . Tidpunkten för den maximala dosen

blir ca 500 år efter utsläppets början. Exponeringen

erhålls till 16% via köttkonsumtion och till 84% via fisk-

konsumtion. Även för övriga nuklider blir dosomvandlings-

faktorn lägre. Hur mycket beror på vilket värde på för-

dröjningsfaktorn som använts. Dessa beräkningar har dock

inte genomförts eftersom inverkan på totala dosen är för-

sumbar.

SFR 81-19, sid 23, tabell 4, insjöfallet:

Doserna från plutoniumutsläppet blir då

Pu-239 4,6 x 10'8 Sv/år.

Pu-240 7,7 x 10"8 Sv/år

vilket efter summering ger totaldosen för insjöfallet

1,8 x 10"7 Sv/år.

SFR 81-19, sid 24, fig 4:

Den övre kurvan erhåller en separat dosratlinje för insjö-

fallet för tiden efter 1000 år. Denna linje ligger parallellt

med den befintliga linjen men förskjuten en faktor drygt 200

nedåt.
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PSR kap 9, sid 9.9-4 och 9.9-5:

Förändringar motsvarande ovanstående återkommer även här. Se

bilagda rättelseblad.

Ovanstående justeringar föranleder inga ändringar i brunns-

fallet. Detta beror på att brunnsfallet valts att utgöra

ett extremfall där radioaktiviteten som läcker från förvaret

till 100% föreligger i vattenfas. De dominerande nukliderna

antas således inte växelverka med i vattenbanorna före-

kommande fasta ytor.

Skulle sjövatten, utan rening, användas som dricksvatten

erhålls en ca tre gånger högre dos till individen än den som

ovan redovisats. Se tabell 3.3.3.3, sid 31 i bil 1 till SFR

81-19. En sådan situation bedöms inte realistisk, då även

en mycket ringa rening medför att de i tabell 3.3.3.2 (sid

30) angivna näringskedjorna för Pu blir dominerande.

På den rättade sidan 9.9.-4 figur 9-4 anges inte dosraten

för brunns- och insjöfallen vid tiden före 1000 år då

recipientsituationen inte uppstår förrän landhöjningen fått

fortgå i minst 1000 år.

Bilagor Beräkning av doser från PU-239. (Studsvik

82-12-14)

Rättelse PSR sid 9.9.-4

Rättelse PSR sid 9.9.-5
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Beräkning av doser från Pu-239 via eventuellt läckage
av nukliden till ett inlandsområde från ett slutfor-
var av reaktoravfall, SFR, beläget vid Forsmark

I detta sammanhang har dosen för nukliden Pu-239 be-
räknats medels datorprogrammet BIOPATH (se Studsvik
Arbetsrapport NW-81/127). Omsättningen av nukliden
mellan modellens olika jord- och grundvattenreservoa-
rer har därvid beskrivits med hjälp av vattnets om-
sättning i de respektive reservoarerna samt nuklidens
fördröjningsfaktor.

Denna faktor har emellertid ej beaktats avseende be-
räkning av dosen via konsumtion av vatten taget från
grundvattenreservoaren, d v s insjöfallet. Detta med-
för att orealistiska doser har redovisats.

Vatten likväl som adsorberande material har cärvic
antagits konsumeras, vilket ej är tillfredsställande.
Mer realistiska resultat erhålles om fördelnings-
faktorn medtages i dosberäkningarna för denna expone-
ringsväg, vilket numera är medtaget i BIOPATH-modellen,

Detta ger att högsta individdos från plutonium i
-15 Sv.insjöfallet kan förväntas bli 4 - 10

Dominanta exponeringsvägar är:

fisk 84 %
kött 16 %

Tidpunkten för denna dos blir också betydligt för-
ändrad. Den uppträder ca 500 år efter läckagets
början. Källstyrkan för denna är som tidigare 1 Bq/år
under 10 000 år, varvid den fysikaliska avklingningen
beaktats. Maximala kollektivdosraten (manSv/år) blir
8 • 10~13 manSv och uppträder ca 6 000 år efter
läckagets början.

vänlig hälsning

Ulla Bergström
STUDSVIK ENERGITEKNIK AB
Division Kärnteknik
Miljö

Telefon Phone Telegram - Cable Tel«i - Bankgiro - Banking account Postgiro - Postal accourr

'ptnik AR
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Figur 9-3. Total individdosrat som funktion av tiden

Max. dosrater för tre recipienter

10-4.
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10-8410-84
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10" 1 3 J
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Östersjön
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1P2 103
Tid (Ar)
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Figur 9-4. Individdosrat från silodelen för tre olika recipienter
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Tabell 9.7. Beräknade maximala indivlddosrater (Sv/år) för

referensfallet efter torrläggning och för tre
olika recipienter.

Detta inträffar ca 3 500 är efter förslutning.

Nuklld

59Ni

6%i

90Sr

9*Nb

129 t

135cs

137Cs

239Pu

240Pu

Totalt

Östersjön

5.5

1.0

-

3.1

1.0

2.6

-

1.3

2.1

3.5

X

X

X

X

X

X

X

X

10-13

10-1*

lo-i*

10-13

10-13

10-n

10-11

10-n

Recipient

Insjö

3.6 x

1.5 x

1.5 x

8.0 x

1.2 x

1.8 x

5.0 x

4.6 x

7.7 x

1.8 x

io-8

10-1°

10-13

lo-io

10-9

10~8

10-n

IQ"8

IQ"8

10"7

Brunn

1.4 x

2.7 x

8.1 x

8.0 x

1.0 x

4.2 x

2.2 x

1.4 x

2.3 x

3.7 x

io-7

10-9

10-12

io"10

10-7

10~8

10-1°

10-5

10-5

10-5

Den senare toppen pä kurvan kommer från utsläppen från silode-
len. Hänsyn har tagits till den försämring av diffusionsmotstån-
det 1 silorna som enligt referensfallets beräkningsförutsätt-
ningar inträffar efter 1 000 år. Som framgår av figuren är
dosen från silodelen försumbar i förhållande till den maximala
dosen från övriga förvarsdelar.

I fig 9-4 redovisas den totala indivlddosraten på grund av ut-
släpp av aktivitet från silodelen. Denna figur illustrerar ef-
fekten av eventuella framtida förändringar av rec .pientsituatio-
nen.

9.9.3 Beräknade kollektivdoser för referensfallet

I fig 9-5 och 9-6 visas den ackumulerade kollektivdosen som
funktion av tiden för perioden upp till 10 000 år. Flg 9-5 visar
bidraget från betongtankaförvaret, bergsalen för medelaktivt
sopavfall och bergsalen för lågaktlvt sopavfall medan flg 9-6
visar bidraget från allodelen.
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Granskning av förslag till brandskyddsåtgärder i SFR 1

Laboratoriet för brandteknik vid statens provningsanstalt
(SP) har på Ert uppdrag utfört en preliminär granskning av
en arbetsrapport, SFR 81-20 "Brandförsvar i SFR 1", ut-
arbetad av Rejlers ingenjörsbyrå AB. Förslaget bygger i
stor utsträckning på en rapport från Svenska Brandförsvars-
föreningen, (bilaga 1 till arbetsrapporten).

Bakgrunden till vårt åtagande att studera rapporten är att
vi för vissa speciella delar av arbetet funnit kontakt-
punkter med vår verksamhet inom förebyggande och släckande
brandförsvar. Som tidigare nämnts är denna granskning
preliminär och vissa av våra synpunkter kan ha tillkommit
genom att vi saknar detaljinformation över anläggningens
utförande. Det är också möjligt att ytterligare frågeställ-
ningar kan tillkomma om vi får mer information om t ex
utrustning i apparat- och manöverrum samt konstruktions-
principer för container och plåtbehållare för cellulosa-
och annat lågaktivt avfall.

De nedan angivna avsnittsbeteckningarna korresponderar till
motsvarande avsnitt i arbetsrapporten.
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Avsnitt 2 Principer för utformning av brandskydd i
SFR 1

Brand i bergrumsanläggningar är svårbemästrade. I detta
speciella fall föreligger därtill risken att en aktivitets-
spridning kan ske både i underjordsanläggningen och i
omgivningarna runt anläggningen. Anledningen härtill är att
ett system med mycket aktiv rökgasventilation i kombination
med manuella släckinsatser förordats. I detta avsnitt av
arbetsrapporten anges bl a:

"Om risk föreligger att omfattande radioaktivitet kan
frigöras vid brand i ett utrymme, skall spridning av
denna aktivitet i möjligaste mån begränsas".

Med den modell till brandventilation som skissats i Brand-
försvarsföreningens rapport, (bilaga 1 till arbetsrappor-
ten) , erhålls förmodligen en ur brandskyddssynpunkt mycket
god ventilationsgrad. Mycket stora rökmängder kominer dock
vid en brand att spridas i omgivningarna utanför anlägg-
ningen. Xr detta acceptabelt ur aktivitetsspridningssyn-
punkt? Om så inte är fallet bör kanske brandskyddssystemen
i huvudsak bygga på fasta släckanläggningar i kombination
med handbrandsläckare och centrumslangrullar för primär-
brandskyddet.

De rökmassor som bildas vid en brand skulle i ett sådant
fall i största möjliga utsträckning isoleras inne i anlägg-
ningen. Riskerna för ytterligare brandspridning via rök-
gaserna måste beaktas dels genom att släcksystemen ges en
sådan effektivitetsnivå att en snabb släckning kan erhållas
även vid en utvecklad brand, dels måste brandcellsavskil-
jande konstruktioner vara röktäta.

Genom att branden mycket snart kommer att dämpas genom
underventilation erhålls med ett mer slutet system dessutom
en begränsning av brandintensiteten genom syrebrist. Ett
system som det ovan skissade kräver också att ett effektivt
brand- och utrymningslarm installeras.

Särskilda åtgärder måste också vidtagas för att skydda
utrymningsvägarna mot rökspridning. Ett differentierat
brandventilationssystem för utrymningsvägarna kan vara
erforderligt.
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Beteckning

Dnr 175-82-1231

Avsnitt 3 Brandbelastning och risker för brand

Vi stöder den bedömning av brandriskerna som framkommit i
arbetsrapporten. Den största brandrisken är utan tvekan att
hänföra till de transporter som sker i anläggningen samt
till de elektriska installationerna. Att minska dessa
brandrisker är både av underhållsteknisk och brandteknisk
natur. Särskilda åtgärder bör vidtagas för att brandskydda
de fordon som trafikerar anläggningen. Ett förslag beskrivs
i kommentarerna till avsnitt 4.

En annan viktig fråga för bedömningen av brandförlopp och
släckinsatser är kunskapen om bitumenmassornas brandegen-
skaper. Bitumen är normalt inte att betrakta som lätt-
antändligt material; antändningstemperaturen ligger så högt
att riskerna för brand är relativt små. Genom information
vi fått genom kontakt med Studsvik Energiteknik AB har vi
dock förstått att bitumenmassor som under längre tid
påverkats av radioaktiv strålning kan förändras eller att
man misstänker att de kan förändras så att de brandtek-
niska egenskaperna blir av mer allvarlig karaktär. En
grundläggande kunskap om bitumenmassornas brandegenskaper
efter påverkan av radioaktiv strålning är därför väsentlig
för dimensionering av brandförsvarssystemen. Även för da
containrar och tunnor som är avsedda för lågaktivt- och
cellulosaavfall är kunskapen om brandegenskaperna viktiga.
Speciellt gäller detta för brandskyddet i tillfartstunnlar,
omlastningsnischer och för hanteringen fram till ingjutning
i silos eller placering i bergrum. Risken för brandsprid-
ning från fordon till aktivt material bör studeras nog-
grant. Vidare bör fordonen studeras med avseende på brand-
risker; utöver bränslet ingår avsevärda mängder av bränn-
bart material, som t ex däck, hydraulsystem och underreds-
massa.

De rökgasmängder som anges i rapporten, (bilaga 1), för
tillfartstunneln tar endast hänsyn till rökutveckling från
transportfordonet. Vilket röktillskott kan lasten ge? Eller
är lasten skyddad på ott sådant sätt att ingen antändnings-
risk föreligger? De containrar och tunnor som är avsedda
för det lågaktiva avfallet transporteras enligt vad vi
kunnat förstå oskyddade till slutförvaring. Vid denna
transport bör särskild uppmärksamhet riktas mot brandpsrid-
ning via en fordons- eller annan sekundär brandkälla.
Materialens brandegenskaper och behållarnas brandmotstånd
bör utredas.
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Avsnitt 4 Tekniska skyddsåtgärder

Avsnitt 4.1

Brandcellsindelningen är baserad på de funktionella en-
heterna i anläggningen. Vi tror dock att det vore önskvärt
att skilja personalutrymmena från manöverrummet om detta är
tekniskt möjligt. Brandriskerna i dessa utrymmeskategorier
är oftast mycket artskilda och de släckanordningar som är
lämpliga för elektronik och styrutrustning är inte alltid
lämpade för inredningsbränder.

Det anges i rapporten att de brandcellsavskiljande konst-
ruktionerna skall utföras i minst brandteknisk klass A-60.
För de större skjutportarna och skjutluckorna som ej är
brandklassade utan bedöms på platsen krävs en mycket
noggrann dimensionering så a±t även dessa uppfyller brand-
motståndskravet. Problem med täthet och stabilitet uppstår
ofta när portar av den aktuella storleken utsätts för
brandpåverkan.

Avsnitt 4.2 Släckmetoder

Vid en strukturering av hanteringskedjan från nedtransport
till placering i slutförvar för avfallet blir den första
brandrisken dieseldrivna transport- och omlastningsmaskiner.
Bränder i entreprenadmaskiner är relativt vanliga. Den mest
frekventa brandorsaken är elfel, ofta i kombination med
bristande underhåll och bränsleläckage. Andra mycket
vanliga brandorsaker är överhettning i t ex motor och
hydraulsystem. Ett mycket gott skydd mot dessa typer av
bränder ger ett fast monterat halonbrandsläckningssystem,
vilket också påpekas i bilaga 1 till arbetsrapporten. Genom
att försäkringsbolagen kräver att vissa entreprenadmaskiner
förses med denna typ av släcksystem finns utarbetade regler
för hur systemen skall vara utförda. Dessa bestämmelser som
utges av Försäkringsbolagens Service AB torde vara tillämp-
bara även för de nu aktuella maskinerna. En aktuell rapport
angående brand- och andra olycksfallsrisker i truckar och
andra industriella motorredskap har utgetts av försäkrings-
bolaget Skandia. Rapporten kan beställas från Skandia
förlagstjänst, 103 50 STOCKHOLM. Om de fordon som används
i anläggningen förses med släcksystem torde detta i kombina-
tion med handbrandsläckare och centrumslangrullar ge ett
mycket gott fordonstekniskt brandskydd.
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Nästa brandrisk som måste beaktas är den brand som kan
uppstå genom spridning till det aktiva avfallet, vilket
förmodligen är det allvarligaste brandfallet. Släckning av
bränder i anläggningen skall enligt arbetsrapporten ske
genom en kombination av ett larmsystem med värmedetektorer
och manuell släckinsats från driftspersonal och från
brandstyrkan vid Forsmarks kärnkraftstation. Vi tror att
detta är en svag länk i systemet och förordar därför att
fasta släckanläggningar i stället utnyttjas för de punkter
och lokaler där de största riskerna finns. Detta föreslås
också i bilaga 1 till arbetsrapporten. Om en manuell insat
skall kunna göras erfordras en ytterst aktiv rökgasventila
tion med de risker som tidigare påpekats.

Vi anser att en differentiering av lokalerna i risknivå bö
göras. De lokaler med de högsta riskerna, t ex urlastnings
nischer, delar av tillfartstunnel, maskinutrymmen, perso-
nalutrymmen, ställverk, eventuellt bergrum för lågaktivt
avfall och inlastningstunnlar, bör förses med sprinkler-
anläggningar. Bergrummen för betongtankar samt silosavdel-
ningarna kan eventuellt ha en så låg brandrisk att det
manuella systemet kan anses utgöra ett fullgott skydd. I
tabell 1 nedan framgår ett förslag till brandskyddsåtgärde
för de olika brandcellerna.

Brandcell Släckutrustning Dimensionering

FBI, Intransport-
tunnel

Brandposter
Centrumslangrullar
ABE-handbrandsläckare

Enligt förslag

FB2, Vändplan
centraltunnel

Brandposter
Centrumslangrullar

ABE-handbrandsläckare
Vattensprinkier

Enligt förslag,
kan ev utgå

Enligt RUS 120::
Ev AFFF-skum-
sprinkler

FB3, Manöverrum
personalutrymnien.
Ev uppdelning till
två be

Sprinkleranläggning Enligt RUS 120:i
Ev halonsprink-
ler i manöverrur
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Brandoell Släckutrustning Dimensionering

FB4, Ställverksrum - Vi saknar känne-
dom om rummets
utförande, så en
bedömning är
svår att göra.
Ev. sprinkler

FB5, Fläktrum Saknar kännedom.
Bör ev förses
med sprinkler

FB6, Betong-
tankförvar

Brandposter
Slangskåp
Handbrandsläckare

Enligt < rslag

FB7, Byggtunnel Samma som FBI Enlig' o .-slag

FB8, Hisschakt

FB9,10, Bergsal
lågaktivt avfall
i containrar

En noggrann studie av
antändningsrisker via
sekundära brandkällor
erfordras för att
säkert bedöma vilken
släckutrustning som
erfordras

Vattt rtillförsel
via s; r ink ler
eller nlangskåp
dimen: .onerat
efter ^rand-
be las. .ingen
i rumm ~ t

FBll, Bergsal för
fat innehållande
cellulosaavfall

Se FB9,10 Se FB9,10

FB12,13, Urlast-
ningsnischer

Brandposter
ABE-handbrandsläckare
Vatten-{eller skum-j
sprinkler

Släcksystemen
bör dimensione-
ras för släck-
ning av fordons-
och bitumenbrand

FB14, Inlastnings- Se FB12,13
tunnftl, silo

Se FB12,13
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För en slutgiltig beräkning av erforderliga släckmedels-
mängder erfordras en studie av de olika avfallsmassornas
brandegenskaper. Förmodligen kommer de aktivitetspåverkade
bitumenmassorna att bli dimensionerande. Det är därför
viktigt att fastställa parametrar som antändningstempera-
tur, förbränningshastigheter och släckbarhet med vatten
eller AFFF-skum.

De ovannämnda värdena är ju också väsentliga för den
hantering av produkterna som erfordras innan dessa når
slutförvaringsplatsen.

Avsnitt 4.4
och 4.5

En differentiering av brandventilationen bör göras med
hänsyn till risken för spridning av aktiv brandrök och
betydelsen av en säker utrymning. Vi upplever att det i det
föreslagna systemet finns en allvarlig motsägelse mellan
kraven att inte sprida aktivitet i anläggningens omgiv-
ningar och önskan att via brandventilation underlätta
manuella släckinsatser i anläggningen.

Med vänlig hälsning

STATENS PRO}
Laboratorie

INGSANSTALT
för brandteknik

öte Larsson" 1
Anders Ryderman
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