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1. Bakgrund

Markdeponering är en allmänt beprövad metod för kvittbliv-
ning av avfall. Även för radioaktivt avfall har metoden
tillämpats. Särskilda markdeponeringar för radioaktivt av-
fall uppfördes i USA redan på 1940-talet. I dag tillämpas
markdeponering i ett flertal länder däribland England och
Frankrike. På grund av problem främst i USA och mycket högt
ställda krav på omhändertagande av radioaktivt avfall fick
markdeponering en mycket kritisk behandling av AKA-utred-
ningen (ref. 1). Utredningen uteslöt dock ej markdepone-
ring.

Strålskyddsinstitutets styrelse tog upp princiofrågan om
markdeponering vid sitt sammanträde den 29 nov. 1982. Bak-
grundsmaterialet utgjordes av en promemoria utarbetad inom
institutet. I protokollet från sammanträdet står:

"Styrelsen accepterade i princip markdeponering av lågak-
tivt avfall i enlighet med vad som föreslagits i promemo-
rian samt uppdrog åt institutet att handla i enlighet med
promemorians riktlinjer.

Aktivitetsinnehållet i avfallet som skall markdeponeras
skall vara bestämt. Avfallet får inte innehålla nämnvärda
kvnntiteter långlivat al fa-s trålande avfall (ej översti-
gande 1/1000 av den deponerade aktiviteten) och den tota-
la aktiviteten per deponeringsplats får ej vara så stor att
den ger ett väsentligt bidrag till utsläppet i den lokala
recipient som tar emot det normala utsläppet från den kärn-
tekniska anläggningen. Användingen av markområdet som an-
vänts för markdeponering skall vara underställt kontroll
ett flertal år efter avslutad deponering."

Enligt beslut av strålskyddsinstitutets styrelse den 25
mars 1985 har OKG-AB fått tillstånd att uppföra och driva
en anlägging för markdeponering av radioaktivt avfall.

2. Aktuell lagstiftning

I lagen om kärnteknisk verksamhet SFS 1984:3 definieras
"kärnteknisk verksamhet" som verksamhet som bl a avser
uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning.
Med begreppet kärnteknisk anläggning avses vidare bl a
anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slut-
lig förvaring av kärnavfall. För kärnteknisk verksamhet
krävs tillstånd enligt denna lag. Tillståndsfrågorna prövas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Förutom lagen om kärnteknisk verksamhet gäller även strål-
skyddslagen. De två lagarna är parallella i det avseendet
att kärntekniklagen reglerar säkerhetsfrågorna och strål-
skyddslagen reglerar rtrålskyddsfrågorna för kärnteknisk
verksamhet. Verksamhet som kräver tillstånd enligt kärn-
tekniklagen behöver inte särskilt tillstånd enligt strål-
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skyddslagen, dock krävs strålskyddsayndighetens föreskrif-
ter även för sådan verksamhet.

Enligt förordningen om kärnteknisk verksamhet SFS 1984:14
äi Het statens strålskyddsinstitul som prövar, efter höran-
de av statens kärnkraft inspektion, frågor o* »illstånd att
uppföra, inneha eller driva anläggning för »narkdeponering
av lågaktivt avfall under förutsättning att aktiviteten hos
den totala mängden avfall i markdeponeringsanläggningen
inte överstiger 10 TBq varav högst 10 GBq får utgöras av
^lfastrålande ämnen.

Strålskyddsinstitutet skall till regeringen anmäla t i 11-
5tänd som har meddelats avseende innehav eller drift av an-
läggning för rrarkdeponering.

i rålskyddsinstitutet skall dessutom utöva fortlöpande kon-
•oll och inspektion av markdeponeringsanläggningen vad

g ler strålskyddsfrå^or.

Kac Kraft inspektionen skall utfärda de särskilda föresxnf-
tfc som behövs med hänsyn till säkerheten, enligt lagen om
kä> '.eknisk verksamhet. De skall även ulföra tillsyn ö/er
5fi:rlevnaden av de villkor och föreskrifter soil är utfär-
dad, red hänsyn till säkerhetsfrågorna vid markdeponerirgs-
anl.våningen.

Utcv'. 1-gen om kärnteknisk verksamhet och stiAlskyddslagen
är även wi 1 jöskydslager.s bestämmelser tillämpliga på en an-
lägfriig för markdeponering.

3. ös tersjökonventionen

Östersjo/ —iventionen syftar till att förhindra eller minska
fororeri.^ir av Östersjön samt att skydda och förhättra den
mar.' ia niliön. Av intresse för markdeponeringsärendet är
itl kon e u ionen även reglerar "landbaserade föroreningar'.
HeH sådan förorening menas "sådan av utsläpp från land
[örorrakad förorening av havet, som når havet genom vatten-
d.'ag. fi^n luften eller direkt från kusten, inbegripet ut-
sldpo från .örledningar". Mot denna bakgrund kan hävdas att
dep.̂ r-î n är sådan att den faller under konventionens t i 11-
laKp.~j.ngt Ti.åde. Den punkt i konventionen som närmast skul-
le vi.a t.i'amplig är artikel 6 punkt 3. Enligt denna får
bl a adiiaktiva ämnen inte släppas ut i Östersjöområdets
marina mi^jö i mängder av någon betydelse, utan särskilt i
törhari meddt at tillstånd.

CransKrin en av ansökan om tillstånd för markdeponering
syftar y). a till att hålla kontroll över de föroreningar
som kai. ko., ma ut i omgivningen och att säkerställa att de
mängder r?dioaKtiva ämnen som kommer ut från förvaret inte
är såda ia <tt de nämnvärt påverkar det befintliga ekosyste-
met. Vidar ges tillstånd och föreskrifter för deponien
både enlig lagen om kärnteknisk verksamhet, strålskydtis-
lagen och miljö kyddslagen. Enligt stiålskyddsinstitutets
uppfattning är bestämmelserna i konventionen
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4. SSIs bedömningsgrunder

Strålskyddsinstitutets grundläggande bedömningskriterier
baseras på internationella stråls;kyddsko«»issionens (ICRP)
rekommendationer och innebär att de av verksamheten resul-
terande stråldoserna till personal och till allmänheten
skall understiga given dosgräns samt att stråldosen därut-
över skall minska; så långt det är rimligt och skäligt
möjligt (optimering av strålskyddet). Detta utvecklades vi-
dare i institutes granskningspromemoria till remissvaret
på avfallslagret vid Forsmark, SFR-1 (Ref 2 ) . Utifrån dessa
allmänna kriterier utformas de mera detaljerade krav som
kan ställas på olika typer av avfallsanläggningar t ex av-
seende kvalitet; aktivitet, nuklid, kontroll osv. Frågan om
förtroende för strålskyddet bör också beaktas genom att
t ex undvika lösningar som talar mot sunt förnuft eller
strider mot allmänt accepterade värderingar.

Avfallet som skall markdeponeras får innehålla främst kort-
livade radionuklider. Dessa skall avklinga inom en hundra-
årsperiod till en sådan nivå att förvaret efter den tiden
kan glömmas ur strålskyddssynpunkt.

Av den promerroria som utgjorde underlag för styrelsens
ställningstagande i principfrågan 1982 framgår att markde-
ponering som alternativ ii 11 deponering i SFR-1, med de
begränsningar som framgåi av promemorian ocli som i stort är
tillämpliga oå Forsmarksvetkets ansökan, kan väl försvaras
ur optimeringssynpunkt.

Utifrån strålskyddsinstitutets allmänna bedömningskriterier
och institutets promemoria i ärendet från 1982 kan följande
mer konkret» krav ställas på en markdeponi för lågaktivt
sopavfall'

En deponi för lågaktivt sopavfall skall uppfylla de
allmänna krav som ställs från miljösynpunkt enligt
mi1jöjkyddslagen och som övervakas av länsstyrelsen.

Aktiv teten av olika radionuklider i förvaret får inte
vara sådan att det krävs konstruerade barriärer för att
deponeringen skall vara acceptabel ur strålskyddssyn-
punk'. Vidare skall det heller inte behöva krävas fun-
gerande system av typen dräneringspumpa..

Det deponerade materialet skall snarast efter depone-
rir.tjen bli övertäckt med lämpligt iyllnads/täcknings-
ma'.erial. Det täckande materialet över deponien skall
vara sådant att det inte nämnvärt påverkas av väder och
vind under en tidsperiod av 50 till 100 år och av sådan
tjocklek att rötter från vanliga kulturväxter inte i
nämnvärd omfattning når genom täckningen, dvs minst 60
cm. Tillräcklig marktäckning skall bestå under den tid
exponeringen utgör en nämnvärd strålrisk.

Området där deponeringen är belägen skall vara under-
ställd institutionell kontroll så länge aktiviteten i
förvaret utgör er* nämnvärd riskfaktor. Den institutio-
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nella kontrollen innebär att det skall finnas rimliga
garantier för att inte någon, si länge den institutio-
nella kontrollen kvarstår, använder aarkoairådet ove-
tande om och utan att ta hänsyn till förekomsten av de-
pcnien.

5. Ansökan m m

Forsmarks kraftgrupp Aktiebolag (FKA) har till statens
strålskyddsinstitut inlämnat en ansökan enligt lagen om
kärnteknisk verksamhet om tillstånd att få uppföra, inneha
och driva ett upplag (s k markförvar) av lågaktivt avfall
vid Forsmarksverket. Till ansökan har bifogats KF- Rapport
150/85 (ref 3).

Ansökan har kompletterats i en skrivelse daterad 14 febru-
ari 1986.

Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen har inlämnats
till länsstyrelsen i Uppsala län. Samma underlagsmaterial
har inlämnats till de båda myndigheterna, strålskyddsin-
stitutet och länsstyrelsen i Uppsala.

I januari 1986 kungjordes miljöskyddslagstiftningsärendet
med remisser till berörda myndigheter och annonser i orts-
pressen. Ett extra informationsmöte för kommunens politi-
ker hölls i mars med representanter för bl a vattenfall,
strålskyddsinstitutet, länsstyrelsen och miljö- och häl-
soskyddsnämnden i Östhammar närvarande.

Strålskyddsinstitutct har i februari 1986 remitterat ären-
det enligt kärntekniklagen till kärnkraft inspektionen samt
fått löfte att ta del av remissvaren till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Uppsala beslöt, efter att remissyttrandena
hade inkommit, att hänskjuta ärendet till koncessionsnämn-
den för miljöskydd.

Strålskyddsinstitutet har i september fått ärendet på re-
miss från koncessionsnämnden för miljöskydd.

Strålskyddsinstitutet var närvarande vid koncessionsnämn-
dens sammanträde med sakägarna i Forsmark den 15 jan 1987.

6. Platsval

6.1 Markförhållanden

Forsmarksverket, bestående av tre stycken kokarreaktorer
levererade av ASEA-ATOM, är beläget på ostkusten ca 30 km
norr om Östhammar. Två olika lokaliseringsalternativ har
diskuterats, det som föreslås i ansökan och ett läge norr
om F3. Den föreslagna placeringen är inom Forsmarksverkets
industriområde på en udde, uppbyggd främst av sprängsten
från de tidigare byggnadsarbetena och en ö, Svalören (Fig
1). En av orsakerna till att välja det föreslagna al-
ternativet är art lokala ansamlingar av aktivitet i diken/
rörledningar som leder ytvattnet till recipienten inte
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skall uppstå lika lätt, dessutom är Forsmarksverkets syfte
att fa en från havssidan insynsskyddad utformning på upp-
laget.

Placeringen på Svalören innebär att eventuellt utläckande
radionuklider från förvaret kommer att följa grundvattnets
väg ut i havet mellan Fl/F2s och F3s kylvattenutsläppsled-
ningar.

Deponeringsplatsen är belägen så att transporter utanför
verkets eget övervakade område ej behöver ske.

6.2 Hydrologiska och me teologiska förhållanden

För att kunna bedöma konsekvenserna av markdeponeringen är
det nödvändigt att känna de hydrologiska förhållandena i
kustområdet utanför Forsmarks icärnkraf tsar.läggning. Dessa,
både grundvattenrörelserna och vattenströmmarna i Öre-
grundsgrepen, har undersökts i detalj i samband med för -
läggningen av reaktorerna till platsen samt upprättandet av
det aquatiska laboratoriet - Biotestsjön - i anslutning
till kylvattenutsläopen från kraftverken i Öregrundsgre-
pen. För att möjliggöra modellberäkningar har området de-
lats in i sju delområden, boxar i modellen BIOPATII (ref.4)
samt det omgivande bottenhavet, dvs totalt 0 vattenboxar
enligt fig.2.

På grund av upplagets konstruktion på vattengenomsläppligt
underlag förs lakvattnet från deponien ner till grundvat-
tennivån. De urlakade nukliderna transporteras ca 250 m med
grundvattnet innan de når recipienten. Denna utgörs av om-
rådet mellan biotestsjön och fastlandet, dvs box 8 i figur
2. Vattenomsättningen är här ca en gång per tio dygn.
Grundvaltenhastigheten under markförvaret bedöms vara ca 25
m/år och om ej fördröjning av nukliderna sker (t ex adsorp-
tion till omgivande materia) kommer det att ta ca tio år
innan dessa når recipienten. I realiteten kommer nukliderna
att fördröjas på grund av olika fysikaliska och kemiska
processer. Den verkliga transporttiden blir då mycket läng-
re än den tid det tar för grundvattnet att nå recipienten.
Enligt en rapport från Studsvik (ref 5) torde den verkliga
tiden för nukliderna att nå recipienten vara minst hundra
gånger så stor som den tid det tar för grundvattnet.

i adionjkliderna kommer, om än i ytterst små mängder, att
följa med grundvattnet och fördela sig i vattnet och sedi-
ment i och omkring Öregrundsgrepen. Uppehållstiden för nu-
klider i vattenboxarna (fig. 2) är relativt kort, 3-10 dygn
beroende på vattenomsättningen. Överföringen av radionukli-
der mellan vattenboxarna och .nelian vattenboxarna och deras
sediment har tidigare redovisats i en Studsviksrapport
(ref.6). Fördelningen av nuklider i de åtta vattenboxarna
och deras sediment vid olika tidpunkter kan beräknas med
hjälp av BIOPATH som är en kompartment (box) modell (ref.

Upplagets lägsta punkt kommer enligt ansökan att ligga på
•103.0 m. Detta är 3 m över normalvattenståndet. Under en
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80 års period har vattenståndet uppmätts till »axi»aIt -1.0
m under och »1.8 m över norMalvattenstandet. Upplagets
lägsta punkt kommer att ligga 1.2 m över högsta högvatten-
ståndet. Den föreslagna höjden över havsytan är således
tillräcklig för att havsvatten inte skall tränga in i för-
varpt. För att minska risken för att höga vågor skall slå
in över förvaret kommer detta att omges av vallar.

De metrologiska förhållandena på platsen karakteriseras av
normal nederbörd, medelvärde 413 r.im per år och relativt
blåsigt. Trots att det inte råder extrema förhållanden
finns det anledning att vara noggrann dels med omedelbar
täckning av det deponerade avfallet dels med en god avtät-
ning ovanför avfallet för att reducera penetration av ne-
derbörd.

7. Utformning av avfallsupplaget

Utformningen av upplaget framgår översiktligt av fig 3. Av-
fnllet läggs på en hårdgjord yta ovanför grundvattennivån
på befintligt utfyllnadsomräde vid Svalören. Principen är
att hålla avfallet tcrrt och på detta sätt reducera utlak-
ningen.

Underinget kommer att bestå av kompakterad morängrund .Tied
en mäktigHet av 3 m. Den lägsta punkten på förvaret är 3 m
ö h och utgör en buffertzon som kan binda eventuella föro-
reningar ovanför grundvattenzonen.

Avfallet kommer att kompakteras och emballeras i krympplast
så att den biologiska nedbrytningen fördröjs och försvåras
på grund av svårigheterna för luft och fukt att nå avfal-
let.

Det kompakterade och emballerade avfallet kommer enligt an-
sökan att transporteras till deponin i 20' containrar. Ba-
lnrna lastas ut med gaffeltruck och staplas på deponerings-
platsen. Detaljerna kring detta framgår ej av ansökan. Det
deponerade avfallet täcks med platsfolie i syfte att redu-
cera nederbördsinfiltration. På plastfolien skall 1 m tjock
lerbädd läggas och ovanpå det ett grovkornigt lager för
dränering av ytvatten. Deponin täcks slutligen av ett lager
med matjord och besås på lämpligt sätt.

Hela deponeringsomradet avskärmas av diken som dränerar yt-
vatten från omgivningen och avleder regnvatten som faller
inom området och ej varit i kontakt "ed avfallet.

Totalt avses förvaret uppta en yta på ca 5 000 m men med
plats för täckmassor och ett eventuellt utökat deponerings-

2
behov avsätts fotalt 20 000 m för deponering. Hur stor

yta de 400-1 200 m avfall som skall deponeras varje
kampanj förväntas uppta framgår inte av ansökan. Varje
kampanj omfattar avfall från ett till tre års drift.
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8. Personalstrålsskydd

Under 1986 uppgick dosen för all avfallshantering vid Fors-
marksverket till ca 25 xmanSv (inklusive hantering av jon-
by tarmassor). Sophanteringen tar bara en mindre del av det-
ta, ca 10 Z. Trots att sophanteringen nu komaer att öka när
F3 har driftssatts, avfallet skall kompakteras och senare
hanteras vid narkförvaret, kommer doserna ändå att förbli
låga. Ingen individdos vid verket har överskridit 2,5 *Sv.

Ingenting tyder på att den totala dosbelastningen skulle
bli större vid hantering för markdeponering än för den han-
tering av sopavfallet son> t n görs för förbränning i Studs-
vik. Risken för internkontamination har reducerats i och
med att avfallet insveps i plastfilm och att transport till
upplaget sker i slutna containers.

Mot bakgrund av ovanstående bedöms stråldoserna till- perso-
nalen bli acceptabelt låga.

9. Källterm

Forsmarksverket har med hjälp av tidigare års redovisad av-
fallsproduktion beräknat att produktionen av avfall från

1986 till 2010 kommer att vara 125 ton eller 400 m - kom-
pakterat - per år.

Sammansättningen på avfallet delas upp i ca 80 Z brännbart
avfall såsom papper, plast, tyg och trä samt ca 20 X icke
brännbart avfall vilket innehåller skrot, isolering, kabel
och gummi.

Till sopavfallet räknas också blästersand från dekontamine-
ring och luftfilter som normalt inte innenåller någon i an-
läggningarna producerad aktivitet.

Aktivitetsinnehållet i avfallet beräknas med nuvarande er-
farenhetsunderlag till ca 19 GBq av beta/gammastrålande nu-
klider totalt för hela Forsmarksverket under ett år.

De nuklidspecifika mätningarna på avfallet som hittills
gjorts visar att kobolt-60, kobolt-58 och mangan-54 domi-
nerar aktivitetsbilden. Beträffande aktivitetsinnehållet i
upplaget så kommer kobo?t-60 att dominera aktivitetsbilden
fram till 2035 medan cesium-137 kommer att dominera på
längre sikt på grund av sin längre halveringstid.

Innehållet av alfaaktivitet i sopavfallet har beräknats »ed
hjälp av rutinmässiga mätningar på reaktorvattnet vid Fl
och F2. Enligt dessa är alfaaktiviteten mindre ån en mil-
jondel av gammaaktiviteten. Således är alfaaktivitetskon-
centrationen i märkförvaret av samma storleksordning som
den naturliga mängden av uran och radon i marken.

Uppsaaling av avfallet på stationerna sker i transparenta
säckar av polyetenplast. Dessa saalas i nätcontainers och
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transporteras i 20' standardcontainer till sluss vid av-
fallsbyggnaden. Där sorteras nätcontainrarna i dosrats-
klasser varefter plastsäckarna läggs 1 400 1 plastinfodrade

pappkartonger vilka sedan kompakteras till 1 • stora kol-
lin so* bandas och sveps in med krympfilm.

Kompakterade kollin mäts nuklidspecifikt och data o« mät-
ningen, vikt och numrering protokollförs, varefter de pla-
ceras i 20' standardcontainers, vilka även de numreras och
tillsammans med vikt och aktivitetsinnehåll protokollförs
på avfallsbesked.

Vid årlig deponering kommer melianlägret att uppgå till 20
st vädertäta containers vilka mellanlagras på avfallsgår-
den.

Beroende på om deponering ska ske varje eller vart tredje

år så kommer de 9-25 kampanjerna att omfatta 400-1 200 m
kompakterat sopavfall avseende perioden 1986-2010.

Enligt institutets bedömning är det nödvändigt att ha kon-
troll över den totala aktivitet som tillförs markdeponien,
men även aktivitetskoncentrationen som medelvärde över en-
skilda kollin. Under förutsättning att inga onormala drift-
förhållanden uppstår vid någon produktionsenhet anser in-
stitutet att det är tillräckligt att via gammaspektromet-
riska mätningar direkt på varje bal dokumentera aktivitets-
innehållet. Detta förutsätter dock att sådan mätgeometri,
mätutrustning och analys används att en acceptabel detek-
tionsgräns erhålles. För att förvissa sig om att inga onor-
mala driftförhål landen (som är relevanta för detta samman-
hang) uppstått måste bl a mätningar av alfastrålande nukli-
der och strontium-90 utföras på reaktorvattnet lägst i den
frekvens som anges i SSI FS 1983:5.

10. Omgivningspåverkan

Avgörande för strålskyddsinstitutets ställningstagande är
de radiologiska konsekvenser som markdeponeringen kan ge
upphov till. Institutet har därför gjort en noggrann ge-
nomgång av dessa som de redovisas i ansökan och dessutom
gjort egna analyser och beräkningar. I detta kapitel ges de
bedömningar och analyser som institutet gjort.

(lur olika radionuklider kvarhålls och fördröjs i förvaret
är idag dåligt känt. Detta betyder att de parametrar som
måste ingå i en konsekvensanalys är osäkra. Som exempel
härpå kan nämnas konsekvensen av inträngnade vatten i för-
varet, ändring av fysikalisk och kemisk miljö, biologisk
nedbrytning, etc.

Trots att avfallsemballaget, dvs de kompakterade bålarna
och den omgivande plastfilmen, ej bryts ned i nämnvärd ut-
sträckning inom de första åren kan det ej uteslutas att
skador i samband med hanteringen av avfallet leder till ut-
läckage. Enligt SSIs uppfattning torde dock hanteringen
kunna ske på sådant sätt att embalaget endast i mycket Ii-
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ten omfattning skadas. Vidare är risken för sättningar i
förvaret ledande till skador pi emballaget liten. Oetta
framgår även av den studie som avdelningen för restpro-
duktteknik gjort av ett liknande »arkförvar vid OKG (ref.
7). Det bör dock påpekas att plastfilmen eller annat ma-
terial runt avfallskoll in» ej utgör någon barriär mot om-
givningen varför det inte av den orsaken är särskilt all-
varligt om enskilda kollin skadas.

Det går således ej att säkert avgöra med vilken hastighet
de radioaktiva ämnena från deponien förs ut i biosfären.
Däremot kan de två ytterlighetssituationer inom vilket
utläckaget sker beskrivas. Dessa är:

A. Alla radioaktiva ämnen i deponien lakas ut under första
året och följer utan retention i upplag eller o*̂ Jr med
grundvattens t remmen ut i recipienten.

B. Alla radioaktiva ämnen förblir i upplaget.

En radiologisk konsekvensanalys av dessa tvä ytterligheter
ger en överskattning av dosen till kritisk grupp antingen
via den aqua tiska näringskedjan t ex genom att äta en viss
mängd fisic per är eller via den terresta näringskedjan t ex
genom grönsaker odlade på upplaget. Hed en kritisk grupp
avses en grupp människor i Oregrundsgrepens närhet och som
på grund av t ex levnadsvanor kan tänkas erhålla ett högre
dostillskott än andra på grund av avfallsupplagets läge.
Den kritiska gruppen kan vara en existeran- de grupp
mä.iniskor eller en tänkt grupp. Däreaot får grup-pen ej
bestå av enstaka människor med mycket ovanliga lev-
nadsförhållanden.

10.1 Stråldos från markdoponering; Fall A.

För att beräkna érsdosen för de boende vid Öregrundsgrepen
beräknas först aktiviteten i becquerel per kubikmeter vat-
ten som funktion av tiden för de olika vattenboxarna i fig
2. Den totala aktiviteten i markupplaget är prognostise-
rad till ca 130 GBq det år avställning av kraftstationen
sker, dvs år 2010 under förutsättning att ingen utlakning
skett tidigare. Genom att förutsätta det mycket osannolika
scenariot att all aktivitet i förvaret därefter lakas ut
under detta år erhålles den maximala dosen till människan.
Eftersom det behandlade problemet är linjärt är det enkelt
att beräkna doserna orsakade av ändringar i initialaktivi-
teterna för de olika nukliderna, dvs om initialaktiviteten
ändras med en faktor ändras även dosen, vid en godtycklig
tidpunkt, med samma faktor. Kobolt-60 utgör merparten (100
GBq) av initialaktiviteten i upplaget medan en aindre del
utgörs av cesiua-137 (7 GBq). Dock är cesiua-137 relativt
långlivad (two* 30 år) och därför är dec motiverat att

beakta även denna nuklid i beräkningarna. Av de alfastrå-
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landt -»ukliderna beaktas endast plutonium-239. Det exakta
inventariet av plutonium är inte känt, nen med hjälp av re-
aktorvattenanalyser som kontinuerligt utförs på alla reak-
torblocken går det att uppskatta mängden. Under normala
förhållanden är plutoniumhalten enligt reaktorvattenana-
lyserna av storleksordningen en miljondel av halten beta/
gamma strålande radionuklider. Cenom att i beräkningarna
använda en plutonium-239 halt av en tusendel av hela in-
ventariet i förvaret görs en överskattning av dosbidraget.
Andra nuklider i upplaget såsom mangan -54, silver-llOm etc
kan försummas på grund av deras korta halveringstid ocii
låga koncentration i upplaget. Övriga förutsättningar för
beräkningarna är:

- nukliderna transporteras 250 m med grundvattnet innan de
når recipienten (box 8 i fig 2)

- grundvattnets strömningshastighet uppgår till 25 m/år,
dvs överföringskoefficienten från deponi till recipient
är 0,1 per år

- uppehållstiden för nukliderna i de olika boxarna (fig 2)
påverkas ej om kylvattenutsläppet från kraftstationen
upphör.

Tabell 1 visar den maximala dos i nanosievert per år en
människa erhåller genom att äta trettio kilo fisk per år
som är uppväxt och fångad i olika områden i Öregrundsgrepen
(jämför med fig 2). De här angivna doserna är av samma
storleksordning som de av vattenfall beräknade (ref 3).

Parametrar av typen dosomvandlings- och koncentrations-
faktorer är hämtade från referens 6. Dosen är högst (maxi-
malt några hundra" nanosievert per år) för området närmast
kärnkraftanläggningen, dvs boxarna 2, 3 och 8 i fig 2. Det
kan påpekas att det råder fiskeförbud i detta område. För
resterande del av Öregrundsgrepen blir den erhållna dosen
mindre än tio nanosievert per år.

Fig.U illustrerar ändringen i aktivitet för cesium-137
utanför Öregrund (box 4 i fig.2). Det illustrerade för-
loppet är typiskt för skeendet i samtliga boxar i Grepen,
dock varierar den maximala dosen enligt data i Tabell 1.

10.2 Stråldos från markdeponering; Fall B

Odling förutsätts ske tidigast fyrtio år efter kärnkraft-
verkets avstängning, dvs år 2051. Vid detta år har aktivi-
teten för kobolt-60 avklingat till ca 515 HBq. För cesium -
137 och plutonium-239 erhålles de respektive aktiviteter-
na 2.8 GBq och 0.1 GBq.

Produktionen av sopavfall uppskattas till 125 ton per år
(ref 3) vilket betyder att under verkets drifttid har ca
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3 000 ton lågakt i vt avfall ackumulerats. Men en jäan för-
delning i förvaret betyder detta att aktiviteten för de tre
nukliderna blir 172 (kobolt-60), 935 (cesium-137) och 33
(plutonium-239) Bq/kg. För beräkningarna antas en 10 gånger
högre koncentration.

Det förutsätts att den kritiska gruppen konsumerar 70 kg
potatis och 30 kg grönsaker per år sant att all aktivitet
är tillgänglig för upptag via de odlade växternas rötter.
Faktorn för rotupptag för kobolt, cesium och plutonium
sätts generellt till 0.003 för potatis och cill 0.001 för
grönsaker (ref 5). Resultaten är redovisade i Tabell 2 och
Tabell 3. Av tabellerna framgår att odling på markupDlaget
med de ovan givna förutsättningarna resulterar i en i trål-
dos på maximalt några tiotal mikrosievert. Det största bi-
draget härrör från cesium-137 men efter hand kommer pluto-
nium att ge det dominerande dosbidraget.

I det verkliga fallet torde emellertid inte rötterna tränga
igenom täckmassorna ocli nå ner i själva avfallet. Vidare
torde avfallet ej heller ersätta fertil matjord. De i Ta-
bell 3 redovisade doserna är d\ rför en överskattning av
stråldoserna.

Förutom normalfallet att de radioaktiva ämnena delvis läck-
er ut i Öregrundsgrepen och delvis blir kvar i förvaret har
SSI även analyserat konsekvenserna av två scenarios

1) Brand i upplag
2) Intrusion, dvs att någon gräver sig ner i förvaret

40 år efter avslutad deponering.

10.3 Brand i upplag

Brand i upplag är den radiologiskt sett allvarligaste
händelsen. En sådan brand kan uppstå om t ex autooxidabla
föreningar (orsakade av nedbrytningsprocesser i upplaget)
får tillgång till en tillräcklig mängd syre. Det i uppla-
get ingående avfallet bryts dock ner mycket långsamt vilket
resulterar i en mycket liten tillgång på autooxidabla fö-
reningar. Vidare är upplaget täckt med jordmassor vilket
ytterligare minskar brandrisken. Risken för brand har t ex
i RPTs tidigare nämnda rapport (ref.7) bedömts som mycket
liten.

Om brand mot all förmodan skulle uppstå blir den pyrande.
Det täckande jordlagret fungerar som ett partikelfilter
vilket reducerar spridningen av radioaktiva ämnen till det
omgivande lufthavet. En av Vattenfall gjord beräkning av
problemet "brand i upplag" (ref 8) resulterade i doser soa
är av storleksordningen trettio mikrosievert på ett avstånd
av femhundra meter från brandhärden. Beräkningarna är gjor-
da med pessimistiska analyser anden och de verkliga
stråldoserna torde bli lägre.
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10.4 Intrusion

Efter år 2050 påräknar sökanden ingen institutionell kon-
troll av deponeringsplatsen. För tider efter denna kan det
således ej uteslutas att någon eller några a* okänd anled-
ning gör intrång i förvaret.

Vid denna tid har huvuddelen av aktiviteten avklingat och
av de radionuklider som är intressanta från strålskydds-
synpunkt återfinnes främst cesium-137. För detta scenario
är två exponeringsvägar aktuella: inhalation och extern-
bestrålning. En vistelse på upplaget motsvarande 50 tim-
mar/år antages.

För det fall någon person, exempelvis genom att gräva i
upplaget, skulle få ett intag i kroppen av radioaktiva
ämnen från deponien via inandning av damm beräknas den
resulterande stråldosen bli av storleksordningen några
nanosievert.

Någon signifikant externstråldos p g a upplaget behöver ej
befaras även om huvuddelen av täckningsmaterialet skulle ha
kommit bort, kontaktdosraten är ca 0.1 uSv/h (ref.9). Fem-
tio timmars vistelse på upplaget under ett år resulterar
således i dosen 5 uSv.

10.5 Sammanfattning

De radiologiska konsekvenserna av en markdeponi på Svalö-
ren utanför Forsmarks kärnkraftanläggning har belysts ge-
nom att studera de två ytterlighetsfallen; alla radioakti-
va ämnen i lag^t följer utan retention i mark eller upp-
lag med grundvattenströmmen ut i recipienten alternativt
ingen aktivitet lakas ut från upplaget. De stråldoser en
kritisk grupp erhåller i båda dessa ytterlighetsfall är
låga. Fig.5 visar dessa i fölhållande till andra strål-
doser. Eftersom extremfallen är ytterst osannolika och
tillika konservativa blir den totala dosbelastningen lägre
än vad som ovan redovisas. Någon ytterligare diskussion av
detaljerna i förutsättningarna eller analys av sannolikhe-
ten för att extremfallen skall inträffa är här ej av in-
tresse eftersom stråldoserna är så låga.

Några ordentliga beräkningar av kollektivdosinteckningen är
inte gjord och institutet ser det heller inte som nödvän-
digt. Den totala aktiviteten som institutet kommer att god-
känna för deponering överstiger inte normalutsläppen från
anläggningen vilket är en garanti för att kollektivdosen
och därmed detrimentet kommer att vara acceptabelt.
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11. Remissvar

11.1 SKIs yttrande

I enlighet med bestämmelserna i förordningen om kärnteknisk
verksamhet har strålskyddsinstitutet i februari 1986 remit-
terat ärendet till statens kärnkraftinspektion.

Kärnkraftinspektionen pekar i sitt remissvar främst på
brandrisken och kräver därför att containrar med brännbart
avfall som skall placeras på skrotgården inte ställs intill
varandra, och trycker extra på att brännbart avfall med
högre aktivitet skall förvaras i särskilda lagringslokaler
där säkerhetsaspekterna t ex avseende brand speciellt har
beaktats.

Kärnkraftinspektionen har bedömt anläggningen med utgångs-
punkt från den anläggningskonstruktion och det hanterings-
sätt som redovisats och har inga invändningar mot den före-
slagna anläggningen under följande förutsättningar.

"- Avfall som avses föras till markdeponeringsanläggningen
skall nuklidmätas, registreras och rapporteras enligt de
regler som gäller för inspektionens avfallsregister.

FKA skall till inspektionen redovisa vilk£ alterantiv
som kan åstadkommas vad gäller lagring av det lågaktiva
avfallet.

För att vinna erfarenheter om anläggningsfunktionen
skall prov regelbundet tas i den brunn som finns vid
anläggningen."

Dessutom kommer inspektionen senare att ta ställning till
drifttagning av anläggningen och meddela de villkor och
föreskrifter som behövs med hänsyn till säkerheten.

I1..2 Remissvar till Koncessionsnämnden

Efter remisstidens utgång fick strålskyddsinstitutet kopior
på de åtta remissyttrandena som inkommit till koncessions-
nämnden.

Statens naturvårdsverk hänvisar till sitt remissyttrande
till länsstyrelsen i Uppsala län där naturvårdsverket
accepterar loakliseringen och tillstyrker den föreslagna
deponeringsprincipen. Däremot anser naturvårdsverket inte
att deponering på en platta, som föreslagits av Östhammars
kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnd i yttrande till lins-
styrelsen i Uppsala, är lämpligt.

Östhammars kommun, kommunstyrelsen, vidhåller sitt tidigare
beslut att inte yttra sig i ärendet.
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Fiskeristyrelsen föreirar den lakvattensbehandling som Möj-
liggör provtagning på lakvattnet sant förutsätter att prov-
tagning på fisk kommer att ingå. Dessutom skall "begrip-
1 ij" information om provresultaten delges berörda. I övrigt
har Fiskeristyrelsen inget att erinra enot att ansökt depo-
ni får komma till stånd.

Östhammars kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar
till remissyttrandet till länsstyrelsen i Uppsala län där
sägs att lakvattnet "bör kontrolleras på ett samlat ställe
vilken kan åstadkommas om förvaret läggs på en platta." Vi-
dare säger miljö- och hälsoskyddsnämnden att det bör finnas
ett kolfilter vid lakvattensutsläppet och att området bör
inhängnas.

Länsstyrelsen i Uppsala län finner inget skäl med hänsyn
till upplagets innehåll, storlek och utformning att mot-
sätta sig den föreslagna lokaliseringen. Länsstyrelsen
poängterar vikten av att minimera utläckage av föroreningar
genom att inget avfall placeras lägre än tre meter över ha-
vet och att täckmassan är tillräckligt tjock, kompakteras
och avjämnas. Länsstyrelsen anser att observationsrör för
grundvattenkontroll bör krävas, två mot nordväst och två
mot sydost, samt att ett kontrollprogram tas fram i samråd
med berörda myndigheter.

Folkkampanjen mot kärnkraft anser att detta ärende bör be-
dömas tillsammans med anläggningen för slutförvar för reak-
toravfall, SFR-1, och vill med bestämdhet emotsätta sig att
"göra radioaktiva tippar på marken med framtida utläckage i
Östersjön."

Rickard och Eva Tham, Ytternuttö anser att ansökan bör av-
slås p g a att ansökan är felkalkylerad, saknar forsknings-
bakgrund och om ansökan beviljas kommer det enligt Thams
att vara "fritt fram för en ansvarslös hantering av radio-
aktivt avfall".

11.3 Forsmarksverkets kommentarer till remissyttrandena

Forsmarksverket har efter en genomgång av remisssvaren till
koncessionsnämnden framfört att

- fyra observationsrör iordningställs sant att ett kon-
trollprogram framtages

- detaljutformningen på avslutad deponi ska ske i samråd
med landskapsvårdande instanser

- området avses inhängnas

Däremot, skriver Forsmarksverket, anses provtagning av fisk
inte motiverad och beträffande bottenutformningen av depo-
nin så står Forsmatksverket kvar vid ansökan d v s ingen
bottenplatta.
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12. Strålskyddsinstitutets slutsatser

Förläggningen av en anläggning för aarkförvar av lågaktiva
sopor vid Forsmarksverket efter i huvudsak de riktlinjer
son fraaförs av FKAs ansökan strider enligt strålskyddsin-
stitutets uppfattning inte mot Östersjökonventionen.

Ansökan är inte så detaljerad att det går att göra en de-
taljanalys av alls strålskyddsaspekter. T ex är inte av-
fallet som skall deponeras ännu producerat och deponeringen
kan ske i kampanjer med olika tidsintervaller. Ansökan är
emellertid enligt institutets bedömning tillräckligt detal-
jerad för att institutet skall kunna ta ställning till an-
sökan. De oklara punkterna kan regleras i institutets före-
skrifter och via institutets tillsyn av den radiologiska
verksamheten.

Jämfört med motsvarande anläggning -id OKG är denna anlägg-
ning utformad med en vattengenomsläpplig botten. Detta in-
nebär att regn och smältvatten som rinner genom upplaget
fortsätter ner under förvaret till det når grundvattnet,
varefter det förs vidare med detta. Ett arrangemang av det-
ta slag försvårar en provtagning och mätning av vad som la-
kas ut, men samtidigt minskar det de mängder radioaktiva
ämnen som når ut i va ttenrecipienten eftersom jonbytes- och
sorbtionseffekter i marken und?r förvaret binder eller för-
dröjer radionunklidernas vandring. I samband med behand-
lingen av OKG ABs ansökan riktades viss kritik mot den där
föreslagna täta betongplattan både av kärnkraftinspektio-
nen och strålskyddsinstitutet. Det fanns emellertid till-
räckligt starka byggnadstekniska skäl att där acceptera den
lösningen. I det här aktuella fallet ser strålskyddsinsti-
tutet inga tillräckliga skäl till att inte ha en vattenge-
nomsläpplig bottenplatta av det slag som anges i ansökan.
Östhammars kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnds önskemål om
kontroll bör i tillräcklig omfattning kunna tillgodoses med
de observationsrör som Forsmarksverket föreslagit i sina
kommentarer till remissvaren.

Den föreslagna höjden över havet liksom invallningen mot
havet anser institutet vara tillräcklig.

Eftersom det finns ett allmänt krav att avfallet omedelbart
efter deponering skall övertäckas innebär detta att depone-
ring måste ske i kampanjer.I avvaktan på deponering måste
avfallet mellanlagras. Kärnkraftinspektionen krävde i sitt
remissvar redovisning av hur lagringen skall ske.

Inoa rånen för strålskyddsinstitutets fortlöpande kontakter
med Porsaarlisverket diskuteras frågan oa aellanlagring av
avfall. Institutet har där framfört att permanenta lag-
ringsplatser för avfall skall vara utformade så att avfal-
let är skyddat för påverkan av väder och vind. Behovet av



sidana lagringsplatser är beroende av bl a hur ofta depone-
ring av avfallet skall ske.

Institutet avser att lösa frågan on mellanlagring inom ra-
men för diskussionerna kring Forsmarksverkets avfall?be-
handlingspiogram "Avfall 90".

Efter avslutad deponcringskamparj avses varje deldeponi att
täckas med jord, vilket leder till att en rad kullar med
mellanliggande dalar uppstår. Kör att undvika vattensam-
lingar med medföljande infiltration i upplaget anser insti-
tutet att efter varje kampanj ska upplaget u'formas så att
sådana vattensamlingar inte uppstår.

Det tekniska underlaget beträffande utformningen av förva-
ret är bristfällig. Institutet kommer därför att kräva en
ytterligare redovisning av utformningen av anläggningen
innan detaljutformningen fastställs.

Av konsekvensberäkningarna framgår att båda ytterlighets-
fallen - allt lakas ut och allt blir kvar - är acceptabla
ur stråldossynpunkt. Alternativet att aktiviteten blir kvar
i upplaget ger emellertid en bättre kontroll av aktiviteten
och sannolikt även en något lägre stråldos. Av detta skäl
kan det finnas anledning att vidta vissa enkla åtgärder fÖL
att förhindra att vatten tränger in i förvaret. I sin an-
sökan beskrivs åtgärder för att avleda ytvatten och att
täcka deponeringen mycket kortfattat. Detta ber belysas mer
ingående i den redovisning som skall inges till myndighe-
terna innan byggstarten.

Strålskyddsinstitutet ser det som mycket viktigt att full
kontroll finns över det avfall som förs till förvaret. Där-
för skall avfallet mätas vad avser både nuklidinnehåll och
aktivitet och resultatet därav registreras på sådant sätt
att institutet har möjlighet att vid varje tidpunkt få
kännedom om vad som finns i förvaret. Institutet ans^r det
vidare nödvändigt att före varje kampanj känna till hur
mycket aktivitet som planeras att tillföras förvaret.

Kärnkraftinspektionen har i sitt remissvar krävt att avfal-
let skall mätas, registreras och rapporteras i enlighet med
de regler som gäller för avfallsregistret. Avfallet skall
därför, lämpligen när det produceras i form av ett färdigt
kolli för deponering t ex en inplastad bal, nuklidmätas och
resultaten införas i avfallsregistret. Från registret kan
därefter uppgifter hämtas som underlag för uppgifter om vad
som skall deponeras i en kampanj. I samband med deponering-
en skall uppgifterna on de deponerade avfallskollina över-
föras från registret över lagrat avfall till ett särskilt
register för deponerat avfall. Detaljerna kring hur det
skall utformas skall vara utredda i god tid innan den förs-
ta deponeringen sker.
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ried tanke på personalstrålskyddet, aktivitetsfördelningen i
avfallet och strålnivån ovanför deponien är det nödvändigt
att lägga en begränsning av den högsta ytdosraten på kollin
som får markdeponeras till 0,5 mSv/h. Deponien är avsedd
att ta emot mycket lågaktivt sopavfall. Detta innebär att
enstaka kollin som har ett högt aktivitetsinnehåll inte bör
markdeponeras utan föras ner till slutförvaring i SFR-1.
Genom att sätta en gräns för medelakt i viteten i «tl normal-

kolli, dvs ca 1 m , till 300 kBq/kg av radionuklider med
halveringstid större än 5 år (aktiviteten av kobolt-60 in-
går således) kommer ca 95 X av antalet kollin att kunna
markdeponeras samtidigt som en icke försumbar aktivitet,
storleksordningen 25 X, styrs till SFR-1. Denna styrning är
fördelaktig även ur synpunkten att en hög specifik aktivi-
tet på enstaka kollin kan även medföra större risker i sam-
band med extrema händelser.

Flera remissinstanser har pekat på behovet av att ha ett
kontrollprogram kring anläggningen. Strålskyddsinstitutet
vill i det sammanhanget erinra om det omgivningskontroll-
program som finns vid varje kärnkraftverk. Detta är föremål
för kontinuerlig översyn och detaljutformningen görs upp i
samråd med statens naturvårdsverk.

Även om strålskyddsinstitutet inte ser starka skäl till ett
särskilt kontrollprogram kring förvaringsanläggningen, ef-
tersom den totalt kommer att innehålla små mängder radioak-
tiva ämnen, kan det finnas skäl att tillmötesgå remissin-
stansernas önskemål. Eftersom önskemålet framförts till
koncessionsnämnden torde kontroll inte bara omfatta radio-
aktiva ämnen. Det finns därför anledning för alla berörda
myndigheter a: t tillsammans arbeta fram ett gemensamt kon-
trollprogram.

Eftersom huvuddelen av aktiviteten kan bli kvar i förvaret,
dvs inte lakas ut, måste förvaret vara föremål för insti-
tutionell kontroll så länge det kan utgöra en risk ur
strålskyddssynpunkt, dvs fram till år 2050. Förslag på hur
den institutionella kontrollen skall kunna garanteras bör
snarast inlämnas till strålskyddsinstitutet.

Strålskyddsinsti ti tets egna beräkningar av de tänkbara
stråldoserna från markdeponeringen bekräftar i stort de som
redo'isas i ansökan. Trots att de innehåller överskattning-
ar i viösa fall stora överskattningar, är individdoserna
inte oacceptabla i något fall.

Vid koncessionsnämndens sammanträde i Forsmark den 15 jan
1987 framgick att naturvårdsverket kommer att ge ut anvis-
ningar rörande deponering av asbest. Enligt dessa kommer
verket att kräva att deponeringen av asbest koncentreras
till ett fåtal platser i syfte att minska framtida risker
från det deponerade materialet. Mot bakgrund av detta
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skulle det ur miljöskyddssynpunkt vara fördelaktigt att
utesluta asbest från den aktuella markdeponeringen. Detta
skulle i stället deponeras antingen på en särskild asbest-
deponeringsplats eller i SFR-1. Från strålskyddssynpunkt
finns inga principiella invändningar mot detta. Deponering
pä särskild asbestdeponeringsplats förutsätter dock en
särskild ansökan till institutet om friklassning av visst
asbestavfall för den särskilda asbestdeponeringen.
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TABELL 1

Maximal dos till kritisk grupp erhållen geno« intag av 30
kg fisk/år.

Box
no

1
2
3
U
5
6
7
8

Co-60
dos (nSv/år)

4.1
132.1
25.A
8.3
5.8
8.1
0.2

192.8

Cs-137
dos (nSv/år)

0.3
7.9
1.7
0.6
0.4
0.5
0.04
18.8

Pu-239
dos (nSv/år)

0.001
0.05
0.008
0.002
0-001
0.002
0.001
0.08



TABELL 2

Nuklidupptag i potatis och grönsaker odlade på upplaget

Nuklid Aktiviteiskonc. Aktivitetskonc Aktivitetskonc.
i upplaget i potatis i grönsaker
Bq/kg Bq/kg Bq/kg

Co-60

Cs-137

Pu-239

TABELL

1

9

720

350

330

5.

28.

1.

2

1

0

1.

9.

0.

7

A

3

Dos till kritisk grupp, individdos erhållen genom ett års
konsumtion av grönsaker och rotfrukter

Nuklid Dosomvandlings- Dos (uSv)
faktor
Sv/Bq potatis grönsaker

Co-60 7.OE-9 2.5 0.3

Cs-137 1.4E-8 27.5 3-9

Pu-239 1.2E-7 8.3 1.2
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Lokalisering av markförvar.

Jj s Här mynnar vattenutsläppen från kraftverkets normaldrift. Utsläpp
från F1 och F2 går genom biotestsjön medan utsläpp från F3 går för-
bi biotestsjön.

Här når lakvatten från markförvaret havet.
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JÄHFÖRELSE AV STRÅLDOSER

DosbidraR p g a

Brand i deponien. Konsumtion
av grönsaker och rotfrukter
odlade pä deponien.

Intrusion i deponien.

Konsumtion av 30 kg fisk per
år fångad och uppväxt i
Oregrundsgrepen.

Sv/är

lo"2 +

.O"* +

.o"6 +

10
-8

10-10

Andra dosbidrag

Dos till gruvarbetare

Exponering till besättningen i ett
trafikflygplan. Exponering från radon
i bostäder.

4- Naturlig bakgrundsstrålning.

Normutsläpp

Forsmarks utsläpp 1986.
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