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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
avfall uppfördes i USA redan på 1940-talet. I dag tillämpas
markdeponering i att flertal länder, däribland England och
Frankrike. På grund av problem fränst 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 principfrågan om
markdeponering vid sitt sammanträde den 29 nov 19R2.
Bakgrundsmaterialet 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 promemori-
an samt uppdrog ät institutet att handla i enlighet med
promemorians riktlinjer.

Aktivitetsinnehållet i avfallet som skall markdeponeras
skall vara bestämt. Avfallet får inte innehålla nämnvärda
kvantiteter långlivat alfa-strålande avfall (ej överstigan-
de 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
recipient som tar emot det normala utsläppet från den
kärntekniska anläggingen. Använd ingen av markområdet som
använts för markdeponering skall vara underställt kontroll
ett flertal är efter avslutad deponering".

Enligt beslut av strålskyddsinstitutets styrelse har OKG AB
den 9 mars 1985 och FKA den 17 mars 1987 Ctt tillsänd arr
uppföra och driva anläggning för markdeponering av
radioaktivt avfall.

2. Aktuell lagstiftning

I lagen om kärnteknisk verksamhet SFS 1984:3 definieras
"kärnteknisk verksamhet" .'.om verksamhet som bl a avser
uppförande, innehav eller dr** : av kärnteknisk anläggning.
Hed begreppet kärntekisk anlä^^ning avses vidare bl a
anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slut-
lig förvaring av kärnavfall. För kärnteknisk verksamhet
krävs tillstånd enligt denna lag. Tillståndsfrågor prövas
av regeringen eller den myndighet so» regeringen bestämmer.

FOrutoa lagen oa kärnteknisk verksamhet gäller även stråls-
kyddslagen. Dt två lagarna är parallella i det avseendet
att kärntekniklagen reglerar säkerhetsfrågorna och stråls-
kyddslagen reglerar strålskyddsfrågorna ffr kärnteknisk
verksamhet. Verksamhet soa kräver tillstånd enligt kärntek-
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niltlagen behöver inte särskilt tillstånd enligt stråls-
kyddslagen, dock krävs strålskyddsmyndighetens föreskrifter
även för sådan verksamhet.

Enligt förordningen o* kärnteknisk verksamhet SFS 1984:14
är det statens strålskyddsinstitut son prövar, efter höran-
de av statens kärnkraftinspektion, frågor om tillstånd att
uppföra, inneha eller driva anläggning för maikdeponei. ing
av lågaktivt avfall under förutsättning att aktiviteten hos
den totala mängden avfall i markdeponeringsanläpjMiinRfMi
inte överstiger 10 TBq varav högst 10 GBq får utföras av
alfastrålande ämnen.

Strålskyddsinstitutet skall till regeringen anmäla till-
stånd som har meddelats avseende innehav eller drift av
anläggning för markdeponering.

Strålskyddsinstitutet skall dessutom utöva fortlöpande
kontroll och inspektion av markdeponeringsanläggningen vad
gäller strålskyddsfrågor.

Kärnkraftinspektionen skall utfärda de särskilda föreskrif-
ter som behövs med hänsyn till säkerheten, enligt lagen om
kärnteknisk verksamhet. De skall även utföra tillsyn över
efterlevnaden av de villkor och föreskrifter som är utfär-
dade med hänsyn till säkerhetsfrågorna vid markdepone-
r i ngsanläggn i ngen.

Utöver lagen om kärnteknisk verksamhet och strålskyddstascen
kan även miljöskyddslagens bestämmelser vara tillämpli^a pa
en anläggning för markdeponering.

3. Östersjökonventionen

Östersjökonventionen syftar till att förhindra eller minska
föroreningar av Östersjön samt att skydda och förbättra den
marina miljön. Av intresse för markdeponeringsärende är att
konventionen även reglerar "landbaserade föroreningar". Med
sådan förorening menas "sådan av utsläpp från land förorsa-
kad förorening av havet, som når havet genom vattendrag,
från luften eller direkt från kusten, inbegripet utsläpp
från rörledningar". Mot denna bakgrund kan hä"das att
deponien är sådan att den faller under konventionens
tillämpningsområde. Den punkt i konventionen som närmast
skulle vara tillämplig är artikel 6 punkt 3. Enligt denna
får bl a radioaktiva ämnen inte släppas ut i Östersjöom-
rådets marina miljö, i mängder av någon betydelse, utan
särskilt i förhand meddelat tillstånd.

Granskningen av ansökan om tillstånd för markdeponering
syftar bl a till att hålla kontroll över de föroreningar
som kan komma ut 1 omgivningen och att säkerställa att de
mängder radioaktiva ämnen som kommer ut från förvaret inte
är sådana att de nämnvärt påverkar det befintliga ekosyste-
met. Vidare ges tillstånd och föreskrifter för deponien
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både enligt lagen om kärnteknisk verksamhet, strålskyddsla-
gen och miljöskyddslagen. Enligt strålskyddsinstitutets
uppfattning är bestämmelserna i konventionen uppfyllda.

4. SSIs bedömningsgrunder

Strålskyddsinstitutets grundläggande bedömningskriterier
baseras på internationella strälskyddskommissionens (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 minskas så långt det är rimligt och skäligt
möjligt (optimering av strålskyddet). Detta utvecklades
vidare i institutets granskningspromemoria till remissvaret
på avfallslagret vid Forsniark, SFR-1 (Ref 2). Utifrån dessa
allmänna kriterier utformas de mera detaljerade krav som
kan ställas på olika typer av avfallsanläggningar t ex
avseende kvalitet, aktivitet, nukliri, kontroll osv. Frågan
om förtroende för strålskyddet nör också beaktas genom att
t ex undvika lösningar som talar mot sunt förnuft Hler
strider mot allmänt accepterade värderingar.

Avfallet som skall markdeponeras får innehålla främst
kortlivade radionuklider. Dessa skall avklinga inom en
hundraårsperiod till en sådan nivå att förvaret efter den
tiden kan glömmas ur strålskyddssynpunkt.

Av den promemoria som utgjorde underlag för styrelsens
ställningstagande i principfrågan 1982 framgår att markde-
ponering som alternativ till deponering i SFR-1, med de
begränsningar som framgår av promemorian och som i stort är
tillämpliga pä Studsvik Energiteknik ABs ansökan, väl kan
försvaras ur optimeringssynpunkt.

Utifrån strålskyddsinstitutets allmänna bedömningskriterier
och institutets promemoria i ärendet från 1982 kan följande
mer konkreta krav ställas på en markdeponi för lagakrivt
sopavfall:

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

Aktiviteten av olika radionuklider i förvaret får inte
vara sådan att det krävs konstruerade barriärer för att
deponeringen skall vara acceptabel ur strålskyddssyn-
punkt. Vidare skall det heller inte behöva krävas
fungerande syste» av typen dräneringspumpar.

Det deponerade materialet skall snarast efter depone-
ringen bli övertäckt »ed lämpligt fyllnads/täckningsma-
terial. Det tickande 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 sidan
tjocklek att rötter från vanliga kulturväxter Inte i
nämnvärd omfattning når genom täckningen, dvs minst 60
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CM. Tillräcklig marktäckning skall bestå under den tid
deponeringen utgör en nämnvärd strålrisk.

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

5. Ansökan m m

Studsvik Energiteknik AB, (SE) har i brev 1986-07-02 till
statens strålskyddsinstitut inlämnat en ansökan med
hänvisn ng till 19 § i förordningen om kärnteknisk
verksamhet, om tillstånd för markdeponering av lågaktivt
avfall inom industriområdet i Studsvik. Till ansökan Ii al-
bifogats Studsvik Arbetsrapport NP-86/39.

Ansökan har på begäran av strälskyddsinstitutet i skrivelse
1986-09-29, kompletterats 1987-02-06 med Studsvik Arbets-
rapport MP-86/171.

Strålskyddsinstitutet har 1987-03-11 remitterat ärendet,
enligt förordningen om kärnteknisk verksamhet, till statens
kärnkraftinspkt ion.

1987-05-18 skickades ärendet till länsstyrelsen i
Södermanlands län för yttrande.

Studsvik Energiteknik AB har i påminnelse 1987-06-75 fil]
strålskyddsinstitutet förtydligat vissa punkter, m»d
ning av kärnkraftinspektionens remissvar.

6. Platsval

6.1 Markförhållanden

Studsvik Energiteknik AB, som bland annat arbetar med
forskning och utveckling inom det kärntekniska området, är
beläget på ostkusten ca 30 km nordost om Nyköping. Den
föreslagna deponeringsplatsen är inom SEs stadsplanelagda
industriområde. Platsen ligger strax utanför nordvästra
hornet av nuvarande staket kring avfallsområdet på en höjd
av ca 10 meter över havsytan.
Avsikten är att flytta staketet kring avfallsområdet till
att även omfatta markdeponeringsplatsen. Dessutom avser SE
att omringa själva deponeringsplatsen med ett separat staket
ned tydlig varaktig märkning, (se bilaga A).

Deponeringsplatsen ligger i gles barrskog och har en lutning
av ca 1:40 mot stranden.
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Områdets jordlager har tidigare undersökts genom grävning av
gropar 5-6 m djupa kompletterade med jordborrningar.
Grundvattenytan har med hjälp av provgroparna beräknats
ligga 7-8 m under markytan. Avståndet mellan Hen föreslagna
deponeringens botten och grundvattennivån hlir 4-5 m.

Deponeringsplatsen är belägen så att transporter utanför SEs
eget övervakade område inte behöver ske.

6.2 Hydrologiska och meterologiska förhållanden

På grund av upplagets konstruktion och vattengenomsläpplig-
het förs lakvattnet från deponien ner till grundvattennivån.
Grundvattennivån är belägen 7-8 m under markytan medan
avståndet mellan avfallsupplagets botten och grundvattennivå
uppgår till 4-5 m. Grundvattnet rör sig österut mot Tvären
som är recipient för normalutsläppen från anläggningarna i
Studsvik.

Nederbörden får anses vara normal. Årsmedelvärdet är ca
500 mm uppmätt som medelvärde under de senaste 30 aren.
Trots att det inte råder extrema förhållanden finns det
anledning att vara noggrann dels med omedelbar täckning av
det deponerade avfallet dels med god avtätning ovanför
avfallet för att reducera penetration av nederbörd.

7. Utformning av avfallsupplaget

Utformningen av upplaget framgår översiktligt av bi-
laga B. En jordschaktning utförs i form av en 3.5 m djup
grop med bottenmåtten ca 9x9 m. På grund av den fina
sanden på platsen måste gropens kanter få en lutning av
30 -45 mot horisontalplanet. En lutande nedfart anordnas
till schaktets bottennivå.

Botten täcks med ett perkolationsskikt av makadam. På detta
underlag deponeras det lågaktiva avfallet till en höjd av 2
m. Avfallet täcks sedan med 2 m jordmassor vilka nerifrån
räknat utgörs av ett lager schaktmassor, ett tätare skikt av
t ex lerjord eller fin morän, ett dräneringsskikt av makadam
och överst återfyllda schaktmassor.

Täckningens totala tjocklek skall vara 2 m. Detta ger en
upphöjning av 1 m relativt omgivande terräng. Upphöjningen
är till för att vid kraftigt regn och vid snösmältning få en
ytlig avrinning. Den resulterande kullen gräsbesås.

Avfallet lastas med gaffeltruck på en transportvagn som kör
avfallet till deponeringsplatsen. Med hjälp av gaffeltruck
och mobilkran deponeras sedan avfallet i gropen. Lådor med
betongavfall från Rl och jord från skrotgården skall depone-
ras utan emballage om så kan ske utan oacceptabel aktivi-
tetsspridning. I annat fall används befintliga emballage,
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vanligen i fora av stållådor. Vid tömningen av lådorna ir
avsikten att spraya med vatten för att minska
dammspridningen.

För att reducera infiltrationen i upplaget från ytligt
strömmande vatten från högre belägen omgivning, kommer diken
att grävas runt upplaget i den omfattning som krävs för att
dränera ytvatten och avleda regnvatten österut ner mot
Tvären.

^ deponeringsplatsen uppta en yta på ca 20x20 m
(400 m ), men med plats för täckmassor och ett eventuellt
utökat deponeringsbehov avsätts ca 75x50 m (3750 m ) för
deponering.

8. Personalstrålskydd

Hela arbetet med deponering av det nu aktuella avfallslagret
beräknas, enligt Studsvik Energiteknik, vara avklarar på
drygt en månad och totalt ge en stråldos på mindre .:«n
5 mmanSv.

Någon signifikant skillnad i personalstråldoser föiutses
inte i de båda till buds stående alternativa slufdepone-
ringsmetoderna - markdeponering i Studsvik eller slurHppone-
ring i SFR-1. Detta på grund av att, enligt SE, den ur
strålskyddssynpunkt besvärligaste delen under hanteringen är
uttagning av lådorna med betongavfall från Rl ur det förråd
där de nu förvaras. Lådorna utgör idag strålskärmning runt
lådor med grafit från Rl. Grafitlådorna har betydligt högre
aktivitetsnivå och dominerar helt dosratnivån i förrådet.
Därför måste först grafitlådorna och annat avfall med
relativt högt aktivitetsinnehåll flyttas till bergrummet,
AM, innan uttag och transport till markdeponeringpn sker.

Hur flyttningen av avfallet med högre aktivitet ska gå till
beskrivs inte i ansökan men förutsätts ske på samma sätt som
för transport till SFR-1, annars kan dosbelastningen för
markdeponeringsalternativet öka, relativt slutförvarinRsal-
ternativet i SFR-1.

För att uppnå god fyllning i förvaret och för återanvändninf?
av emballage avser SE att deponera lågakt iv t betong- och
skrotavfall från Rl liksom strålskärmningsblock frrn R2 utan
emballage. För att undvika aktivitetsspridning under själva
tippningen så ska möjlighet för vattenbegjutning finnas.

Hot bakgrund av att ansökan gäller en engångsdeponering och
det mest dosbelastande arbetet inte härrör från det avfall
som skall markdeponeras - utan är en flyttning av annat
avfall son miste ske förr eller senare - så bedömer strål-
skyddsinstitutet att stråldoserna till personalen blir
acceptabelt låga.
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9. Källter»

Från tidigare verksamhet i Studsvik och från rivning av
nedlagda forskningsreaktorer m m finns i Studsvik vissa
kvantiteter lågaktivt avfall. Även den framtida verksamheten
i Studsvik kan förutsättas ge tillkommande kvantiteter av
avfall av sådan karaktär att en markdeponering på platsen
kan vara möjlig, vilket i så fall kan ske i en senare
etapp.

Endast icke brännbart avfall avses att markdeponeias.

Avfallet består enligt ansökan av

A Betongavfall samt en del armeringsjärn m m fian R1

B Strålskärmningsblock av järnmalmsbetong frän R2s
bestrålningskanaler

C Metallskrot som inte lämpar sig för nedsmältning i
den planerade ugnen för behandling av kontaminerar
skrot

D Kontaminerad jord och grus frän upplaget med
kontaminerat skrot

Totala avfalls-nängden är ca 270 m (530 ton) med ett totalt
aktivitetsinnehåll av ca 50 GBq. Av detta utgö,r kategori A
den största delen, både volymsi.iässigt, 180 m **, och aktivi-
tetsmässigt, ca 45 GBq. (Se bil C).

Nuklidmätningar pä kategori A-avfallet och uppskattninscai av
de övriga kategorierna visar att aktivi tetsbi lricn rlomin*>ras
av europium-152 och kobolt-60.

Huvuddelen av avfallet innehåller inducerad akriviror.
5-1000 kBq/kg, men en liten del utgörr av mycket svår-
dekontaminecat avfall med enbart ytkontamination
8-200 kBq/m .

Vid urvalet av de ca 300 lådorna med Rl-avfall för
markdeponering har kriterierna varit, ytdosrat max
0,35 mSv/h (35 mrem/h) och specifik aktivitet max
1 MBq/kg (beta och alfa) eller enbart ytkontamination
max 200 kBq/m .

Även den framtida verksamheten kan beräknas producera
lågaktivt avfall lämpligt för markdeponering med något
tiotal års mellanru» inom ramen för totalt tillåten
aktivitetswängd son av SB föreslås bli 100 GBq. Sådant
avfall skulle exempelvis bestå av metallskrot, betong och
slagg från smältugnen. Samma kriterier på avfallet som
föreslås för denna etapp 1 avser SE tillämpa på framtida
avfall.

Beträffande alfaaktivt material si har SE konstaterar att
betongavfallet frän Rl och betongblocken från R2 inte
innehåller alfaaktivitet. Olremot si kan i avfallet från
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skrotgirden förekoraa viss alfaakcivitet. Detta avfall
avses att utsorteras från övrigt skrotgårdsavfall och som
acceptanskriteriua för oarkdeponering så skall enligt SE
alfaaktiviteten klart understiga en tusendel (1/1000) av
beta/gaaaaaktivi teten.

Det avfall SOB ännu inte är nuklidmätt, metallskrot,
och jord avser SE mäta enligt den metod som använder för
Rl-avtallet. Avfallet placeras i beiRlövslådor och
transporteras ner till AM (bergrummet) där mätutru*'ningen
finns uppställd. Betongblocken frän R2 kommer att mätas
hela, utan emballage. Efter mätningen och dokumenteringen i
avfallsregistret lagras avfallet i AM i väntan på transport
till deponeringsplatsen.

10. Omgivningspåverkan

Avgörande för strälskyddsin^titutets ställningstagande är de
radiologiska konsekvenser som markdeponeringen kan RP upphov
till. Institutet har därför gjort en noggrann genomträng 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.

Hur olika radionuklider kvarhålls och fördröjs i förvaret är
idag dåligt känt. Detta betyder att de parametrar «=om måste
ingå i en konsekvensanalys är osäkra. Som exempel häipä kan
nämnas konsekvensen av inträngande vatten i förvaret,
ändringen av fysikalisk och kemisk miljö, transport av
cadionuklider i mark etc.

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

A Momentan frigörelse av alla radioaktiva ämnen till
recipienten som primärt utgörs av Tvären.

B Alla radioaktiva ämnen förblir i avfallsupplaget

Fallet A ger bestrålning av individen, främst via den
akvatiska näringskedjan, t ex genom att äta fisk frän
Tvären och fallet B via den terresta näringskedjan t ex
genom att äta grönsaker odlade i täckmassan på avfallr.de-
ponien.

10.1 Stråldos från markdeponering; fall A.

Den Maximala aktiviteten i avfallsupplaget är av Studsvik
prognostiserad till 100 GBq varav europium-152
(tl/2-13.33 år) utgör ca 65 X och kobolt-60 (t 1/2-5.27 å-)
utgör ca 25 X. Resterande nuklider är europium-154, cesium-
134 och cesium-137.
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Genoa att an**** ^P> *vcket pe«:«:i»M«:ri«lfa »scenariot art alia
radioaktiva ämnen i avfallsupplaget (100 GBq) aoaentant
löses X Tvärens vattenvolym vilken uppgår till ca
3x10 • (cef: 3) erhålles en genomsnittskoncentrat inn på ca
105 Bq/m och 40 Bq/a för de respektive nukliderna
europiua-152 och kobolt-60.

En person i kritisk grupp soa konsuaerar 30 kg fisk per år
fångad i Tvären, erhåller under dessa antaganden en
individdos på några aikrosievert. Den verkliga dosen till
individen blir dock betydligt lägre på grund av att följande
faktorer ej har beaktats i SSIs konsekvensanalys:

(i) tiden för urläkning från förvaret till
grundvattennivån och transport till recipien^en.

(ii) Spridning frän Tvären till Östersjön via
Gupafjärden och Slottsdjupet

Fall (i) vilket torde ta åtskilliga tiotal är i anspråk
leder till att aktiviteten drastiskt har minskat p.i jrrimH ,iv
nuklidernas korta halveringstider. Fall (ii) leHer fill att
aktiviteten minskar pä grund av utspädning.

10.2 Stråldos från markdeponering; Fall B

Odling förutsätts ske tidigast femtio år efter sista
deponeringskampanjen. Vid denna tidpunkt uppgår aktiviteten
till ca 5 GBq och 35 MBq för europium-152 och kobolt-60
respektive. Det förutsätts vidare att den kritiska gruppen
konsumerar 70 kg potatis per är och att all akrivitet är
jämt fördelad i upplaget och tillgängligt föl rorupptag.
Faktorn för rotupptag sätts generellt till 0.001. Under
dessa konservativa förutsättningar blir dosen till kritisk
grupp några mikrosievert per år.

I det verkliga fallet torde emellertid inte rötterna r
igenom täckmassan och nå ner i själva avfallet. Vidare kan
avfallet ej på något sätt ersätta fertil matjord. Pärför Si-
den här beräkrade dosen en klar överskattning.

10.3 Övrigt

Avfallsupplaget är lokaliserat till en plats, som kan väntas
sti under kontroll under lång tid. Detta begränsar risken
för stråldoser i samband med intrusion i upplaget. Antas att
en sidan händelse inträffar efter 100 år, kan detta under en
arbetsdag leda till en dos genom inhalation i storleks-
ordningen några nanosievert och genom externstrålning nigra
•ikrosievert (ref: 4 ).

Brand i upplaget är ett scenario som kan uteslutas eftersom
endast icke brännbart material avses att deponeras.

10.4 Sammanfattning

De radiologiska konsekvenserna orsakade av det tänkta
avfallsupplaget har belysts genom att studera de två
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ytterlighetsfallen; (A) alla radioaktiva ämnen urlakas
momentant och fördelas jäwt i Tvärens vatten och (B) inga
radioaktiva ämnen urlakas. De stråldoser en kritisk grupp
erhåller i de båda ytterlighetsfallen är låga. Eftersom
dessa fall är ytterst osannolika och tillika konservativa
blir dosbelastningen avsevärt lägre än vad som ovan
redovisas. Någon ytterligare diskussion av detaljerna i
förutsättningarna eller analys av sannolikheten för att
ytterlighetsfallen skall inträffa är här ej av intresse
eftersom stråldoserna är så låga.

Några ordentliga beräkningar av kollektivdosiiiteckning är
inte gjord och institutet ser det heller inte som nödvän-
digt med tanke på att totalaktiviteten kommer att bli
mycket begränsad.

11. Yttranden

11.1 SKIs remissvar.

I enlighet med bestämmelserna i förordningen om kärnteknisk
verksamhet har strålskyddsinstitutet i mars 1987 remitterat
ärendet till statens kärnkraftinspektion.

I sitt yttrande Haterat 1987-04-28 bedömer kärnkrafrinspek-
tionen att SEs avfall innebär mindre svårigheter frän
säkerhetssynpunkt än det avfall som planeras att
markdeponeras vid kärnkraftverken i Oskarshamn och Foismark.
Detta för att SEs avfall dels inte är brännbart och dels för
att andelen långlivade nuklider är mindre. Dessutom
innehåller SEs avfall inte heller organiskt material som i
och med sin nedbrytning försvårar en bedömning av förvarets
funktion.

Med hänsyn till detta är det inspektionens uppfattning att
det av SE valda utförandet av markdeponeringen uppfyller
rimliga krav ur säkerhetssynpunkt Lör en anläggning av detta

Dessutom vill inspektionen poängtera vikten av att
funktionen hos deponeringsanläggningen följs upp med en
adekvat provtagning. Detta för att få inhemska erfarenheter
av markdeponering.

Vidare säger inspektionen i sitt remissvar att "Det avfall
som nu är aktuellt för deponering innehåller relativt stora
mängder skrot. Inspektionen vill därför påpeka risken för
intrång i förvaret om avfallet innehåller större kvantiteter
av material som skulle kunna anses värdefullt".

Kårnkraftinspektionen har bedömt anläggningen med
utgångspunkt från den anläggningskonstruktion och det
hanteringssätt som redovisats i SEs ansökan och har inga
invändningar mot den föreslagna markdeponeringen under
följande förutsättningar!
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att avfall avsett för markdeponering registreras
enligt gällande regler för inspektionens avfall*
register,

att en Övre gräns för mängden alfaaktivitet i
avfallet kan anges,

att jordlagrens beskaffenhet och mäktighet karakte-
riseras utförligare än i nu ingiven ansökan,

att metoderna för provtagning och möjligheterna
till resultantvärdering redovisas för inspektio-
nen,

samt att ansökan om medgivande för ytterligare
framtida deponering tillställs behöriga myndiglie-
ter."

Dessutom skall statens kärnkraftinspektion innan deponering
får ske ges tillfälle att utfärda ytterligare villkor och
föreskrifter som behövs med hänsyn till säkerheten.

11.2 Länsstyrelsen i Södermanlands läns yttrande.

Statens strålskyddsinstitut skickade i maj 1987 ärendet till
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Naturvårdsenheten, för
yttrande över ansökan.

I yttrandet daterat 1987-06-24 skriver Naturvårdsenheten att
SE hade innan ansökan ingavs till SSI, samrået med Länssty-
relsen i Södermanlands län. Vidare skriver länsstyrelsen
att "Betong- och järnskrot medför ej risk för sådan miljö-
påverkan som omfattas av miljöskyddslagens regler. Enligt
föreliggande ansökninghandlingar avser deponerinpren endast
sådant material att säskild prövning enligt
miljöskyddslagen inte erfordras."

Länsstyrelsen vill däremot i sitt yttrande peka på den oro
som kan uppstå bland människor som badar vid Byggningssand
eftersom Tvären är recipient för de eventuellt utlakande
nukliderna.

Dessutom vill länsstyrelsen poängtera vikten av kontroll och
erfarenhetsåterföring av markdeponering med beaktande av
föreliggande beslut om kärnkraftavveckling, "så att metoden
i framtiden kan bedömas som helt säker."

Därför vill länsstyrelsen att "För att kunna konstatera en
eventuell påverkningsgradlent i grundvattnet bör åtminstonne
4 st observationsrör neddrivas under grundvattennivin varav
1 st "uppströms" deponeringsplatsen."
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11.3 SEs kommentarer till SKIs remissvar.

Studsvik Energiteknik AB har, i brev den 25 juni 1987 till
institutet, förtydligat vissa punkter i ansökan, med anled-
ning av SKIs remissvar.

SE har i brevet beskrivit hur registrering av avfallet ska
ske samt hur en övre gräns för alfaaktivitet ska kunna
anges. Dessutom har SE beskrivit jordlagrens beskaffenhet
och mäktighet, samt i ett figurblad visat resultat av
tidigare markundersökning.

För att följa upp lakvattnets kvalitet har SE föreslagit
utsättning av grundvattenrör och provtagningsmetoder.

Beträffande myndigheternas medgivande för tillkommande
deponeringsetapper hänvisas till kompletteringsdokument NP-
86/171 där det står;

"Innan ytterligare avfall deponeras i förvaret förutsätts
att anmälan sker till myndigheterna och att dessa ger sitt
godkännande till den planerade deponeringen".

12 Strålskyddsinstitutets slutsatser

Förläggningen av en anläggning för markförvar av ]--ifrak t i va
sopor vid Studsvik, efter i huvudsak de riktlinjer ?om
framförs av SEs ansökan, strider enligt stralskyd'k in^r; 'u
tets uppfattning inte mot Östersjökonventionen.

Ansökan är inte så detaljerad att det går att göra en He
taljanalys av alla strålskyddsaspekter. T ex är inte allt
avfall som skall deponeras ännu nuklidmätt. Ansökan är
emellertid enligt institutets bedömning tillräckligt detal-
jerad för att institutet skall kunna ta ställning till
ansökan. De oklara punkterna kan regleras i institutets
föreskrifter och via institutets tillsyn av den radiologiska
verksamheten

SSI har tidigare (1985-03-29 och 1987-03-17) godkänt rvå
markdeponeringsanläggningar avsedda för lågaktivt kärnavfall
från driften av kärnkraftverken vid Simpevarp (OKG) resp vid
Porsmark. Dessa tillstånd avser en löpande verksamhet under
reaktorernas livslängd dvs längst tom år 2010.

Den av Studsvik Energiteknik AB inlämnade ansökan skiljer
sig från de två tidigare, dels pga avfallets ursprung och
sammansättning (nuklidsammansättning samt kemisk och fysika-
lisk fora) dels genom att ansökan avser enbart en första
etapp. Studsvik har i ansökan endast allmänt informerat om
möjligheten att i ett senare skede utvidga deponeringen.

Platsen fflr deponeringen är vald så att eventuellt perkola-
tionsvatten från markdeponeringen rör sig ned mot Tvären
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till vilken även vissa normalutsläpp från Studsvikanlägfr-
ningen förs. Höjden över havet är mer än tillräcklig för
att garantera att havsvatten tom vid extrema vattenstånd ej
kommer att tränga upp i förvaret. Markförhållandena är
enligt undersökningarna sädana att vatten ej kommer att
ansamlas i förvaret.

Även om Studsvik i sin ansökan ej specifikt beskrivit de
anläggningar som finns för lagring och förbehandling inklu-
sive nuklidmätning av avfallet är dessa väl dokumenterade
för och godkända av institutet och även av SKI inom ramen
för AMOS-projektet.

Det avfall som skall deponeras har en mer varierande
bakgrund än driftavfallet från kärnkraftverken även vad
gäller nuklidsammansättningen. Institutet kräver normalt
att kärnavfall som skall markdeponeras skall vara nuklid-
itiätt. Eftersom SEs avfall är av mycket varierande slag är
det av största vikt att de metoder som används är "SI
anpassade till det aktuella avfallet och till de
radionuklider som skail mätas. Särskilda problem kan uppstå
eftersom det inte alltid kan uteslutas att alfa-strälnnde
ämnen är närvarande. I sådana fall måste Studsvik redovisa
de särskilda åtgärder, som vidtagits för att bestämma
halten av alfastrålande ämnen.

Av konsekvensberäkningarna framgår att båda ytterlighetsfal-
len - allt likas 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 för
att förhindra att vatten trängsr in i förvaret. I sin ansö-
kan beskrivs åtgärder för att avleda ytvatten och act täcka
deponeringen mycket kortfattat. Detta bör belysas mer ingå-
ende i den redovisning som skall inges till myndigheterna
innan byggstarten.

Kärnkraftsinspektionen har i sitt remissvar krävt att avfal-
let skail mätas, registreras och rapporteras i enlighet med
de regler som gäller för avfallsregistret. Oetta är även ett
strålskyddskrav. Avfallet skall därför, lämpligen när det
produceras i form av ett färdigt kolli för deponering,
nuklidmätas och resultaten införas i avfallsregistret. Frän
registret kan därefter uppgifter hämtas som underlag för
uppgifter om vad som skall deponeras. I samband med depone-
ringen skall uppgifterna om de deponerade avfallskollina
överföras frin registret över lagrat avfall till ett sär-
skilt register för deponerat avfall. Detaljerna kring hur
det skall utformas skall vara utredda i god tid innan den
första deponeringen sker.

Hed tanke på personalstrålskyddet, aktivitetsfördelningen i
avfallet och stralnivin ovanför deponien är det nödvändigt
att g«3ra en begränsning av den högsta ytdosraten på kollin
SOM får markdeponeras till 0,5 mSv/h. Deponien är avsedd
att endast ta emot mycket lågaktivt avfall. Detta innebär
att enstaka kollin som har ett högt aktivitetsinnehåll inte
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bör narkdeponeras utan för.s till slutförvaring i t ex SFR-
1.

För de två godkända markdeponerjngarna gäller en begränsing
av 300 kBq/kg av radionuklider med halveringstid större än 5
år, son medelvärde över ett normalavfallskolli med volym
ungefär 1 m . Avfallet från Studsvik bör i så stor utsträck-
ning som möjligt behandlas och bedömas på samma sätt som
kärnkraftavfallet, vilket bl a innebär att samma koncenna-
tionsgräns bör gälla såvida inte särskilda skäl till annat
föreligger.

Genom att tillämpa gränserna på det nuklidmätta avfallet
från rivningen av Rl-reaktorn konstateras att RO X av
avfallet kan markdeponeras medan 20 X får deponeras i t ex
SFR-1. Dessa 20 X av avfallet innehåller ca 80 ? av den
totala aktiviteten. Styrningen av detta avfall till SFR-1 är
fördelaktig även ur synpunkten att en hög specifik aktivitet
på enstaka kollin även kan medföra större risker i samband
med extrema händelser.

Med tanke på att Studsvik, enligt egna uppgifter, sannolikt
återkommer med en ny ansökan om ytterligare markdeponering i
anslutning till den nu föreslagna deponeringen, anser insti-
tutet att det är värdefullt att upprätta ett särskilt kon-
trollprogram bl a omfattande provtagningsrör i näromradet.
Institutet avser att diskutera detaljerna kring detta även
med länsstyrelsens naturvårdsenhet. För omgivningskontrol-
len i stort finns ett av strålskyddsinstitutet fastställt
program för Studsvik. De>.ta program är föremål för regel-
bundna översyner och revideringar i samråd med naturvårds-
verket.

Ansökan omfattar endast en deponeringskampanj. Under Henna
avser Studsvik att deponera vissa typer av avfall t ex
betongavfall utan emballering. För att förhindra spridning
av material under deponeringen avser Studsvik att binda ev
damm med hjälp av vattenbegjuting. Med tanke på det aktuella
avfallet är detta i princip acceptabelt, men SSI kommer att
kräva att Studsvik, innan deponeringen utförs, till institu-
tet inlämnar en detaljerad redogörelse för vilket avfall som
skall deponeras utan emballage. Vidare förutsattes att det
deponerade materialet omedelbart täcks med inaktiva täck-
massor .

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

Strålskyddsinstitutets egna beräkningar av de tänkbara
stråldoserna från narkdeponeringen bekräftar i stort de som
redovisas i ansökan. Trots att de innehåller överskatt-
ningar, i vissa fall stora överskattningar, är individdo-
scrna inte oacceptabla i något fall.
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Bilaga C

Sammanställning av avfall avsett för markdeponering,
enligt ansökan. Se sid 9.

Kategori

aktivitetskon-
centration kBq/kg 1150

Totalt

ca vikt ton

ca volym m

kontamination kBq/m

ca aktivitets-
idängd GBq

340

180

45

(70)

30

0.1

20

(10)

50

100*

50

3

530

270

50

ton

m3

Nuklider X Eu-152 70 10

X Eu-154 7

X Co- 60 23 75

X Mn- 54 10

X Cs-134 <5

X Cs-137 <1

domi-
nerar

domi-
nerar

Uppskattad mängd

$ A Betongavfall samt en del armeringsjärn mm från Rl

B Strålskärmningsblock av järnmalmsbetong från R2s
bes t rålnikngskanaler

C Netalskrot son inte lämpar sig för nedsmältning i den
planerade ugnen för behandling av kontamineråt skrot

D Kontaninerad jord och grus från upplaget med
kontaminerat skrot
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