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SFR 1

KAP 11 100 BYGGNADER OCH Flik nr
YTTRE ANLXGGNIMGAR

110 YTTRE ANLÄGGNINGAR

Rev 111 Markarbeten, stängsel planer och vägar 1

Rev 112 Tunneiförskärning med tätvall 2

120 BYGGNADER I MARKNIVÅ

Rev 1 121 Terminalbyggnad 3

Rev 122 Rontors- och Verkstadsbyggnad 4

Rev 1 123 Ventilationsbyggnad 1, 1 VB 5

Rev 1 130 BERGRUMSANLÄGGNINGAR 6

Rev 131 Kommunikationsutryronen 7

132 Ventilationsbyggnader 8
Rev 1 - Ventilationsbyggnad 2, 2 VB
Rev 1 - Ventilationsbyggnad 3, 3 VB

Rev 1 133 Driftbyggnad 9

Rev 1 134 Underhållsbyggnad 10

Rev 1 135 Elbyggnad 11

Rev 1 136 Bergsalar för betongtankar - BTF 12

Rev 1 137 Bergsal för lågaktivt avfall - BLA 13

Rev 1 138 Bergsal för medelaktivt avfall - BMA 14

Rev 1 140 Silo 1 ned inlastningsbyggnad 15

190 SPECIELLA ANLÄGGNINGAR

Rev 191 Buffertmaterial 16

Rev 2 192 Förslutning av bergrumsanläggningar 17

Rev 195 Betong och utrustning för kringgjutning
av avfallskollin 18
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KAP 12 200 HANTCRI^GSUTRUSTNING Flik nr

210 UTRUSTNING I SILOFÖRVAKET

Rev 211 Karusellkran i silo 1

Rev 212 Traverskran för ATfl-lock i
Inlastningsbyggnaden 2

Rev 214 Lyftdon 3

220 UTRUSTNING I BMA

Re/ 221 Traverskran i BMA 4

Rov 222 Traverskran i BMA för ATB-look 5

224 Lyftdon 6
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KAP 13 300 HJXLPSYSTEM Flik nr

Rev 2 345 Kontrollerat dränage 7
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KAP 14 400 TRANSPORTSYSTEM Flik nr

Rev 410 FARTYG 1

Rev 420 TRANSPORTFORDON

Rev 1 421 Terminalfordon 2

Rev 425 25-Tons gaffeltruck med semitrailer 3

Rev 430 AVFALLSTRAMSPORTBEHALLARE (ATB) 4
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KAP 15 500 KONTROLLUTRUSTNING Flik nr

Rev 2 översiktlig beskrivning av kontroll-
anläggning 5

Rev 2 511 Kontrolltavlor 6

Rev 1 515 Manöver-, styr, -och mätkablar 7

Rev 2 517 Felsignalering 8

Rev 2 519 Strömfördelning 9

Rev 1 520 Central programnerbar styr- och
övervakningssystem 10

Rev 1,2 543 Utrustning för processmanöver.
Utrustning för signalöverföring mellan
Driftbyggnaden, DB, och Ventilations-
byggnaden, 1 VB 11

Rev 1 544 Yttre utrustning för automatisk styrning
av terminalfordon 12

550 AKTIVITETSÖVERVAKNING

Rev 3 553 Utrustning för aerosolprovtagning i
bergrumsanl. ventilationsluft 13

Rev 3 558 Utrustning för personmonitering 14
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KAP 16 600 ELEKTRISKA KRAFTSYSTEM Flik nr

Rev 2 600/831 Ej systembundna konstruktionsförut-
sättningar - översiktsbeskrivning för
600-delen och 831-delen. 1

620 DISTRIBUTION HÖGSPXNNING

Rev 2 627 20 kV Ställverk 2

640 KRAFTFÖRDELNING

Rev 2 641 10 kV Ställverk 3

Rev 2 643 660 V-nät 4

Rev 2 644 380 V-nät 5

Rev 2 647 Strömskena till terminalfordon 6

670 BATTERISÄKRAT NÄT

Rev 2 672 Likspänningsnät 110 V 7

Rev 2 673 Likspänningsnät 24 V 8

Rev 2 677 Batterisäkrat växelspänningsnät 220 V 9

680 ELSYSTEMENS KONTROLL

Rev 2 681 Manöversystem för elektriska kraftsystem 10

690 KABELSYSTEM

Rev 2 691 System för kraftkablar 11

Rev 2 692 System för kabelgenomföringar 12

Rev 3 693 System för kabelvägar 13

Rev 3 694 System för jordning 14

Rev 2 695 System för Askskydd 15
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KAP 17 700 SERVICESYSTEM Flik nr

740 VENTILATIONSSYSTEM

Rev 741 Ventilationssystem för KonLcrs- och
Verkstadsbyggnad samt Terminalbyggnad 1

Rev 1 742 Ventilationssystem för Ventilations-
byggnad 1 2

Rev 1 743 Ventilationssystem för Bergrumsanl -
Drifttunnel 3

Rev 1 744 Ventilationssystem för Bergrumsanl -
Byggtunnel 4

750 TRYCKLUFTSYSTEM

Rev 1 751 Instrument luft för huvud- och hjälp-
fläktar 5

Rev 4 753 Tryckluftsystem 6

760 VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM

Rev 1 761 Industrivatten 7

Rev 1 762 Uppvärmningssystem för Kontors- och
Verkstadsbyggnad 8

Rev 1 763 Uppvärmningssystem för Bergrums-
anläggningen 9

Rev 2 764 Bergdränage 10

Rev 766 Spillvatten 11

Rev 10 767 Länshållning 12

Rev 768 Dagvatten 13

Rev 3 769 Dricksvatten 14



SFR 1

KAP 18 800 ÖVRIG UTRUSTNING Flik nr

Rev 802 Motormanövrerade portar och luckor 1

810 ÖVRIGA LYFT- OCH TRANSPORTUTRUSTNINGAR

Rev 811 Traverser 2

Rev 812 Hissar 3

Rev 813 övriga lyftanordningar 4

820 INVENTARIER

Rev 821 Utrustning i verkstad 5

830 BELYSNING OCH KRAFTUTTAG

Rev 2 831 Belysning och kraft, nödbelysning 6

840 TELEKOMMUNIKATIONS- OCH ALARMSYSTEM

Rev 841 Ledningsnät 7

Rev 842 Rikstelefon 8

Rev 844 Personsökaranläggning 9

Rev 845 Högtalaranläggning 10

Rev 846 Ur-anläggning 11

Rev 848 Områdesövervakning 12

Rev 849 TV-systetn 13

Rev 852 Radioutrustning 11

Rev 858 System för trafikövervakning 15

860 BRANDFÖRSVARSSYSTEM

Rev 8 861 Brandvatten 16

Rev 863 Speciella brandsläckningssystem 17

Rev 869 Brandalarm 18
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1.1 BAKGRUND

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har av sina delägare (Statens
Vattenfallsverk, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB och Sydsvenska
Värmekraft AB) fått i uppdrag att planera och sedan erforderliga
tillstånd erhållits, uppföra och driva ett slutförvar för reak-
toravfall .

Slutförvaret för reaktoravfall, SFR, har planerats så att det
successivt ska kunna byggas ut till att omfatte följande delar:

SFR1, slutförvar för driftavfall från kärnkraftverk och liknande
avfall,

SFR2, slutförvar för härdkomponenter och interna reaktordelar,

SFR3, slutförvar för rivningsavfall.

1982 ansökte SKB om tillstånd att bygga och driva ett slutförvar
för reaktoravfall i Forsmark. Den 22 juni 1983 erhölls regeringens
tillstånd enligt atomenergilagen /l-l/ och 136 a § byggnadslagen
/1-2/. Tillstånd enligt vattenlagen /1-3/ erhölls genom dom i
Stockholms Tingsrätt dagen efter regeringsbeslutet. I juli med-
delade koncessionsnämnden för miljöskydd igångsättningstillstånd
och byggnadsarbetena kunde därmed påbörjas.

Koncessionsnämnden beslutade 1983-12-01 om tillstånd enligt
miljöskyddslagen /1-4/ som 1987-09-11 kompletterades med nämndens
beslut om villkor för driften av SFR1 /1-5/.

Föreliggande slutliga säkerhetsrapport, SSR, utgör underlag för
ansökan om tillstånd att ta SFR1, etapp 1, i drift. SFR1 beskrivs
i det följande i detalj såväl avseende dess tekniska utförande som
den säkerhetsmässiga funktionen hos anläggningen.

För att ge en bild av ett fullständigt utbyggt förvar, belyses
även omfattningen av SFR2 och SFR3. Före en eventuell utbyggnad av
SFR2 och SFR3 kommer särskilda säkerhetsrapporter, liknande den
för SFR1, att utarbetas även för dessa delar av slutförvaret.

Med nuvarande planering av avfallshanteringen, kommer SFR2 att
ingå som en del av slutförvaret för långlivat avfall, SFL, och
placeras i anslutning til] denna anläggning.

I tillståndet för uppförande av SFR1 angavs att ett särskilt
tillstånd kommer att erfordras innan anläggningen får förslutas.



SFR1
SSR1 1.1-2
1987-09-30

Figur 1-1. Lokalisering av SFR till
utvisande SFR1, etapp 1.

Foraarksragionen. Detalj

Denna slutliga säkerhetsrapport omfattar därför ej anläggningens
förslutning. Principen för hur förslutning kan genomföras redo-
visas dock i kapitel 7. Detta ligger till grund för de säker-
hetsmässiga överväganden beträffande förvarets långtidsegenskaper,
som görs i kapitel 8.

Uppförandet av SFR1 sker i etapper, vilket innebär att vissa
systemfunktioner kan förväntas bli något förändrade och/eller
kompletterade i samband med den fortsatta utbyggnaden. Den system-
mässiga redovisningen i föreliggande rapport avser systemutform-
ningen för etapp 1 av SFR1. Den säkerhetsmässiga bedömningen av
SFR1 som helhet förväntas dock ej påverkas av detta förhållande.

Analyser av anläggningens långsiktiga
antagandet att SFR1 är fullt utbyggd.

egenskaper baseras på
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1.2 BESKRIVNING AV FÖRVARET

Slutförvaret för reaktoravfall är förlagt till Forsmark i norra
Uppland i omedelbar närhet av Forsmarks kärnkraftverk. För-
varsutrymmena Sr placerade i berg, mer än 60 meter under havsbot-
ten.

Tillfart till anläggningens underjordsdel sker via tunnlar som
mynnar vid hamnanläggningen. Hamnen utnyttjas för transporter till
och från kraftverket och SFR. Se Figur 1-2.

Figur 1-2. Placering av SFR i anslutning till Foraarks kärn-
kraftverk.
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Det förvar, SFR1, som omfattas av föreliggande slutliga säker-
hetsrapport Sr avsett som slutförvar för låg- och medelaktivt
driftavfall från de svenska kärnkraftverken och det centrala
lagret för använt bränsle (CLAB) samt liknande radioaktivt avfall
från annan industri, forskningsinstitutioner och sjukvård.

Beroende på typ och aktivitetsinnehåll, placeras avfallet i olika
förvarsdelar, från konventionella bergsalar för det lågaktiva
avfallet till silor av betong, omgivna av lera, för det avfall som
har det största aktivitetsinnehållet. Figur 1-3 visar de olika
utrymmena i underjordsdelen.

Totalt planeras 90 000 m3 avfall deponeras i SFR1. I säker-
hetsanalysen antas detta avfall ha ett sammanlagt aktivitets-
innehåll på 10 1 6 Bq.

Figur 1-3. SFR1, etapp 1, Underjordsdel.
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Av de två tillfartstunnlarna används den ena, drifttunneln, för
intransport av avfall. Den andra, byggtunneln, utnyttjas för
intransport av byggnadsmaterial samt uttransport av bergmassor vid
den fortsatta utbyggnaden. SFR1 planeras totalt omfatta 2 silor
och 5 eller 6 bergsalar varav en silo och en eller två bergsalar
färdigställs ca 10 år efter det att den första etappen har tagits
i drift. Med ledning av den erfarenhet man då har kan vissa
förändringar i omfattning av etapp 2 bli aktuella.

Anläggningens ovanjordsdel består av kontors- och verkstads-
byggnad, ventilationsbyggnad för underjordsdelen samt en terminal-
byggnad för tillfällig uppställning av transportbehållare med
avfall i avvaktan på nertransport till förvarsutrymmet. Se Figur
1-4.

Avfallet transporteras till anläggningen med båt, lastade i
speciella transportbehållare. Landsvägstransporter kan förekomma
för lågaktivt avfall, som placeras i standardcontainrar och för
avfall från det närbelägna Forsmarksverket.

I SFR1 leds arbetet från en driftbyggnad som är placerad i under-
jordsdelen. För drift av anläggningen åtgår ca 20 personer.
Dessutom utnyttjas vissa resurser på Forsmarks kärnkraftverk.

1. Kontor- och verkstadsbyggnad

2. Ventilationsbyggnad

3. Terminalbyggnad

Figur 1-4. SFR, Ovanjordsdel.
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1.3 SÄKERHETSRAPPORTENS UPPLÄGGNING

Den slutliga säkerhetsrapporten för SFR1 Är uppdelad i en allmän
del som omfattar kapitlen 1-10 och en systemdel omfattande kapit-
len 11-18. Säkerhetsredovisning av i SFR1 deponerade avfallskollin
sker i kapitel 20.

Den allmänna delen ger en samlad beskrivning och analys av an-
läggningens utförande och funktion.

I systemdelen redovisas anläggningen Bystem för system. Samtliga
system redovisas, således även de som inte har någon betydelse för
den säkerhetsmässiga bedömningen av anläggningen. Dessa system ges
dock en mycket kortfattad beskrivning.

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i den slutliga
säkerhetsrapportens olika kapitel.

Kapitel 1: Inledning

En allmän beskrivning av det förvar för vilket rapporten utgör
underlag för ansökan om drifttillstånd ges. Uppläggning och
huvudsakligt innehåll i rapportens olika kapitel beskrivs.

Kapitel 2: Förllggningsplats

Förläggningsplatsen och dess omgivningar beskrivs med aveeende på
bl a de hydrologiska, geologiska och meteorologiska förhållandena.
Tänkbara förändringar i dessa förhållanden på längre sikt anges.
Vidare beskrivs förläggningsområdet med avseende på befolkning,
sysselsättning etc.

Kapitel 3: Konstruktions- och diaensioneringsförutsättningar

Förutsättningar för anläggningens konstruktion och dimensionering
anges, liksom kvalitetskrav, funktions- och redundanskrav samt
speciella krav som ställs utifrån anläggningens långtidsfunktion.
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Kapitel 4: Kvalitetsstyrning- och kontroll

Kvalitetssäkringsprogram för projektering, uppförande och drift av
anläggningen beskrivs.

Kapitel 5: Avfallsgods

Den radioaktivitet som tillförs anläggningen under driftperioden
anges. Olika avfallstyper och kollityper samt deras egenskaper
beskrivs. Vidare redogörs för kvalitetssäkringsprogranmet för
avfallsgodset.

Kapitel 6: Anläggnings- och funktionsbeskrivning

Anläggningens utformning och funktion, inklusive transport och
hantering av avfallsgods, beskrivs. De radiologiska konsekvenserna
vid normaldrift och vid olika former av störningar och missöden
diskuteras.

Kapitel 7: Etappvis utbyggnad samt förslutning

En redogörelse för den etappvisa utbyggnaden av SFR1 lämnas.
Möjligheterna att vid senare tillfälle bygga ut anläggningen med
SFR2 och SFR3 redovisas översiktligt. Principer för anläggningens
förslutning redovisas.

Kapitel 8: FOrvaringsskedet

Säkerhetsfilosofin för förvaret diskuteras. Barriärsystemen
beskrivs liksom de mekanismer som kan påverka radionukliderna och
deras transport till omgivningen. Utsläppsberäkningar redovisas
för troliga parametervärden. Variationsanalys genomförs för olika
parametrar och rimligt konservativa referensfall analyseras.

Kapitel 9: Organisation

Organisationen för projektets genomförande redovisas. Vidare
beskrivs hur anläggningens driftsättning och rutinmässiga drift
organiseras.
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Kapitel 10: Driftrutiner

Rutiner för den normala driften vid anläggningen samt vid inträf-
fade störningar beskrivs. Principer för utarbetande av drift- och
störningsinstruktioner anges.

Kapitel 11-18: Systeobeskrivningar

Dessa kapitel innehåller beskrivningar av samtliga system i
anläggningen. Beskrivningarna avser systemutformning för etapp 1
av SFR1. De eventuella förändringar i systemutformning och/eller
kapaciteter som kan erfordras inför drifttagning av etapp 2
indikeras i respektive systembeskrivning. Inga ändringar i sys-
temen, som kan påverka den säkerhetsmässiga bedömningen av an-
läggningen, förväntas.

Systemen grupperas enligt nedan. För mer detaljerade systembeteck-
ningar hänvisas till Bilaga Al-2.

Kapitel 11: Byggnader och yttre anlBggningar
(lOO-system)

Kapitel 12: Hanteringsutrustning
(200-system)

Kapitel 13: Hjälpsystem
(300-system)

Kapitel 14: Transportsystem
(400-system)

Kapitel 15: Kontrollutrustning
(500-system)

Kapitel 16: Elektriska kreftsystc
(600-system)
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Kapitel 17: Servicesystea
(700-systea)

Kapitel 18: övrig utrustning
(800-svsteB)

Kapitel 20: Typbeskrivningar

Redovisning av de olika avfallstyper som slutförvaras i SFR1.
Detta kapitel kompletteras successivt när nya avfallstyper ska
deponeras.
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REFERENSER

1-1 Regeringsbeslut 1983-06-22
Industridepartementet
Tillstånd enligt atomenergilagen (1956:306; att anlägga, inneha
och driva ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall i
Forsmark

1-2 Regeringsbeslut 1983-06-22
Bostadsdepartementet
Tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen till anläggning för slutlig
förvaring av låg- och medelaktivt radioaktivt driftsavfall vid
Forsmark, östhammars kommun, Uppsala län m m

1-3 Stockholms Tingsrätt, dom 1983-06-23
Avd 5 Vattendomstolen (DVA VA 29/82 Aktbil. 13)
Tillstånd enligt Vattenlagen att i Östersjön företa utfyllnader
vid Stora Asphällan nordost om Forsmarks kraftverk i östhammars
kommun

1-4 Koncessionsnämnden för miljöskydd, beslut 1983-12-01 (Nr 192/83
Dnr 509-50/82 Aktbil. 91)
Tillstånd enligt miljöskyddslagen att i anslutning till Forsmarks
kärnkraftverk inom östhammars kommun, Uppsala län, anlägga och
driva ett slutförvar för låg- och medelaktiva avfallsprodukter
från de svenska kärnkraftverken m m

1-5 Koncessionsnämnden för miljöskydd, beslut 1987-09-11 (Nr 141/87
Dnr 509-50/82 Aktbil. 132)
Ytterligare villkor att gälla för det slutförvar för låg- och
medelaktiva avfallsprodukter från de svenska kärnkraftverken m m,
vartill tillstånd lämnats i 1983 års beslut.
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Definitioner

Systemförteckning



SFR1
Bilaga Ai-1:1
1987-09-30

Definitioner

I denna bilaga definieras vissa ord och uttryck så som de avses
tolkade i den slutliga säkerhetsrapporten. Vidare förklaras de
beteckningar som koraner till användning i texten och som inte är
normalt vedertagna beteckningar.

B-BEHÅLLARE:

Transportbehållare för gods med hög radioaktivitet vilken
uppfyller speciella rekommendationer uppställda av Internationella
atomenergiorganet IAEA.

BERGSAL FÖR MEDELAKTIVT AVFALL: (BNA)

Förvaringsutrynme i SFR1 avsett för medelaktivt, i huvudsak
ingjutet avfall.

BERGSAL FÖR LÅGAKTIVT AVFALL: (BLA)

Förvaringsutrynme i SFR1 avsett för fast avfall, typ sopor och
skrot, med mycket lågt aktivitetsinnehåll och låg ytdosrat.

BETONGTANKFÖRVAR: (BTF)

Förvaringsutrymme i SFR1 för betongtankar med awattnad jonbytar-
massa.

CLAB:

Centrallager för använt bränsle i Oskarshamn.

DEPONERING:

Inplacering av avfall i förvaringsutrynme i SFR1.
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DEPONERINGSSKEDE:

Det skede under vilket inlastning av avfall i SFR pågår, dvs tiden
från att etapp 1 i SFR1 färdigställts tills totalförslutning sker.

DRIFTAVFALL:

Avfall från driften av reaktorer och CLAB, samt motsvarande avfall
från Studsvik.

FÖRSLUTNING:

Tillslutning av ett förvaringsutryintie sedan det fyllts med avfall
eller inget ytterligare avfall ska deponeras.

FÖRVARINGSSKEDE:

Det skede (tidsrymd) som börjar när SFR har totalförslutits.

FÖRVARINGSUTRYMME:

Ett utrymme i slutförvaret i vilket avfall placeras för att sedan
aldrig mera flyttas.

HANTERING AV AVFALL I SFR:

Härmed menas alla de åtgärder som behöver vidtagas med avfallet i
SFR från att transportbehållaren öppnats tills avfallet deponerats
på sin slutliga plats i ett förvaringsutrymme.

HÄRDKOMPONENTER:

Komponenter, annat än bränsle, som suttit i reaktorhärden.

REAKTORAVFALL:

Allt låg- och medelaktivt avfall från driften av reaktorerna och
CLAB samt härdkomponenter, interna delar och övrigt avfall från
rivning.
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RECIPIENT:

Det vattenområde där utläckande radioaktiva Ämnen först kommer i
kontakt med biosfären.

RIVNINGSAVFALL:

Radioaktivt avfall från rivning av kärnkxaftstationerna.

SFR:

Slutförvar för reaktoravfall.

SILO:

Förvaringsutryimne i SFR1 avsett för det driftavfall som har det
högsta aktivitetsinnehållet.

SLUTFÖRVAR:

Ett förvar för det slutliga omhändertagandet av radioaktivt
avfall, som efter att avfallet lastats in kan förslutas och sedan
överges utan att ytterligare åtgärder erfordras.
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SFR - SYSTEMFÖRTBCKNING

100 BYGGNADER OCH
YTTRE ANLÄGGNINGAR

110 YTTRE ANLÄGGNINGAR

111 Markarbeten, stängsel planer och vägar

112 Tunnelförskärning med tätvall

120 BYGGNADER I MARKNIVÅ

121 Terminalbyggnad

122 Kontors- och Verkstadsbyggnad

123 Ventilationsbyggnad 1, 1 VB

130 BERGRUMSANLÄGGNINGAR

131 Kommunikationsutrymmen

132 Ventilationsbyggnader
- Ventilationsbyggnad 2, 2 VB

- Ventilationsbyggnad 3, 3 VB

133 Driftbyggnad

134 Underhållsbyggnad

135 Elbyggnad

136 Borgsalar för betongtankar - BTF

137 Bergsal för lågaktivt avfall - BLA

138 Bergsal för medelaktivt avfall - BMA

140 Silo 1 med inlastningsbyggnad

190 SPECIELLA ANLÄGGNINGAR

191 Buffertmaterial

192 Förslutning av bergrumsanläggningar

195 Betong och utrustning för kringgjutning
av avfallskollin
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200 HANTERINGSUTRUSTNING

210 UTRUSTNING I SILOFÖRVARET

211 Karusellkran i silo

212 Traverskran för ATB-lock i
Inlastningsbyggnaden

214 Lyftdon

220 UTRUSTNING I BHA

221 Traverskran i BMA

222 Traverskran i BMA för ATB-lock

224 Lyftdon

300 HJXLPSYSTEH

345 Kontrollerat dränage

400 TRANSPORTSYSTEM

410 FARTYG

420 TRANSPORTFORDON

421 Terminalfordon

425 25-Tons gaffeltruck med semitrailer

430 AVFALLSTRANSPORTBEHALLARE (ATB)
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500 KONTROLLUTRUSTNING

översiktlig beskrivning av kontroll-
anläggning

511 Kontrolltavlor

515 Manöver-, styr, -och mätkablar

517 Felsignalering

519 Strömfördelning

520 Central prograiranerbar styr- och
övervakningssystem

543 Utrustning för processmanöver.
Utrustning för signalöverföring mellan
Driftbyggnaden, DB, och Ventilations-
byggnaden, 1 VB

544 Yttre utrustning för automatisk styrning
av terminalfordon

550 AKTIVITETSÖVERVAKNING

553 Utrustning för aerosolprovtagning i
bergrumsanl. ventilationsluft

558 Utrustning för personmonitering

600 ELEKTRISKA KRAFTSYSTEM

600/831 Ej systembundna konstruktionsförut-
sättningar - översiktsbeskrivning för
600-delen och 831-delen.

620 DISTRIBUTION HÖGSPÄNNING

627 20 kV Ställverk

640 KRAFTFÖRDELNING

641 10 kV Ställverk

643 660 V-nät

644 380 V-nät

647 Strömskena till terminalfordon
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670 BATTERISÄKRAT NÄT

672 Likspänningsnät 110 V

673 Likspänningsnät 24 V

677 Batterisäkrat växelspänningsnät 220 V

680 ELSYSTEMENS KONTROLL

681 Manöversystem för elektriska kraftsystem

690 KABELSYSTEM

691 System för kraftkablar

692 System för kabelgenomföringar

693 System för kabelvägar

694 System för jordning

695 System för åskskydd

700 SERVICESYSTEM

740 VENTILATIONSSYSTEM

741 Ventilationssystem för Kontors- och
Verkstadsbyggnad samt Terminalbyggnad

742 Ventilationssystem för Ventilations-
byggnad 1

743 Ventilationssystem för Bergrumsanl -
Drifttunnel

744 Ventilationssystem för Bergrumsanl -
Byggtunnel

750 TRYCKLUFTSYSTEM

751 Instrumentluft för huvud- och hjälp-
fläktar

753 Tryckluftsystem
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760 VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM

761 Industrivatten

762 Uppvärmningssystem för Kontors- och
Verks tadsbyggnad

763 Uppvärmningssystem för Bergrums-
anläggningen

764 Bergdränage

766 Spillvatten

767 Länshållning

768 Dagvatten

769 Dricksvatten

800 ÖVRIG UTRUSTNING

802 Motormanövrerade portar och luckor

810 ÖVRIGA LYFT- OCH TRANSPORTUTRUSTNINGAR

811 Traverser

812 Hissar

813 övriga lyftanordningar

820 INVENTARIER

821 Utrustning i verkstad

830 BELYSNING OCH KRAFTUTTAG

831 Belysning och kraft, nödbelysning
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840 TELEKOMMUNIKATIONS- OCH ALARMSYSTEM

841 Ledningsnät

842 Rikstelefon

844 Personsökaranläggning

845 Högtalaranläggning

846 Ur-anläggning

848 Områdesövervakning

849 TV-system

852 Radioutrustning

858 System för trafikövervakning

860 BRANDFÖRSVARSSYSTEM

861 Brandvatten

863 Speciella brandsläckningssystem

869 Brandalarm
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2.1 BESKRIVNING AV FÖRVARETS PLACERING OCH DESS
OMGIVNINGAR

2.1.1 Placering av slutförvaret, SFR

Slutförvaret är lokaliserat till Forsmarks kraftverksområde inom
östhammars kommun i Uppsala lan enligt Figur 2-1 och Översiktlig
vagkarta. Bilaga A2-1.

Figur 2-1. Slutförvaret är placerat
område.

kraftverks-
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Förvarsanläggningen dr placerad i berggrunden under havet nordost
om kraftverksområdet mellan Oarna Stora Asphällan och Grisselgrun-
det.

Placeringen framgår av översiktsplan, Bilaga A2-2.

Förutom berganläggningen finns under deponeringsskedet Sven an-
läggningar och byggnader i marknivå. Dessa har förlagts i anslut-
ning till hamnen inom kraftverksområdet. Två stycken en kilometer
långa bergtunnlar leder från hamnområdet till berganläggningen.

Förvaret försörjs med bl a elkraft och vatten från anläggningar
inom Forsmarksverket. Ledningar för detta ändamål är förlagda i
anslutning till vägen som förbinder hamnområdet med kraftstatio-
nen.

2.1.2 Plan och Ägarförhållande

Slutförvaret ligger inom stadsplanelagt område benämnt INDUSTRI-
OMRÅDE FORSMARK i östhammars kommun, Uppsala län. Industriområdet
omfattar fastigheterna Forsmark 61, ön 1* m fl fastigheter.

Bilaga A2-3 Stadsplan för industriområde Forsmark.

Svensk Kärnbränslehantering AB är ägare till fastigheten FORSMARK
6:8 som bildats genom avstyckning från Forsmark 6:5. Fastigheten
omfattar, dels ett landområde (Al), dels ett vattenområde (A2).

Bilaga A2-4 Karta upprättad 1985 av fastighetsbildningsmyn-
digheten i östhammars lantmäteridistrikt.

Slutförvarets (SFR1) anläggningar och byggnader i marknivå är be-
lägna inom landområdet (Al) och berganläggningen inom vattenområ-
det (A2). Till fastigheten 6:8 hör följande servitut vilka belas-
tar stamfastigheten 6:5 som ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB.

1. Rätt att använda utfartsväg över stamfastigheten.

2. Rätt att använda hamnen vid Forsmarks Kraftstation för sjö-
transporter till och från slutförvaret.

3. Rätt att anlägga, underhålla och nyttja två tunnelförbin-
delser med tillhörande anläggningar mellan området Al och
bergrum i område A2.

2.1.3 Forsmarks kraftstation

Inom Forsmarksverkets område finns tre kärnkraftsblock benämnda
Fl, F2 och F3 med tillhörande servicebyggnader enligt översikts-
plan Bilaga A2-2.
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På södra sidan om kylvattenkanalen finns ställverk för kraftmät-
ning till och från kraftverksområdet, gasturbinanläggning med
tillhörande ställverk och oljelagringsanläggning. Där finns även
ett vattenverk och ett avloppsreningsverk.

Till kraftverksområdet hör ett förläggningsområde avsett för
personal som arbetar tillfälligt vid kraftverket. Inom området
finns också förråds- och verkstadsbyggnader för reparation?- och
underhållsarbeten.

En hamn har byggts för transporter till kraftverket under anlägg-
ningsskedet. Hamnen har senare kompletterats för borttransport av
använt kärnbränsle med SKBs fartyg N/S Sigyn.

Anläggningarna enligt ovan utnyttjas för slutförvaret genom avtal
mellan SKB och Forsmarks Kraftgrupp AB. Så sker även med t ex
informationsanläggningen som är placerad vid vattentornet och
information om slutförvaret kan där ges till besökare.

2.1.4 Kommunikationer

Forsmark ligger vid riksväg 76 som går mellan Norrtälje och Gävle
enligt Bilaga A2-1. Ungefärliga avstånd bilvägen är från Forsmark
till

Gävle
Norrtälje
Stockholm
Uppsala
östhammar
Barsebäcksverket
Oskarshamnsverket
Ringhalsverket
Studsvik

73
88
160
85
20
760
490
690
270

km
km
km
km
km
km
km
km
km

(väg 76)
(väg 76)
(väg E3, 280 och 76)
(väg 288 och 76)
(väg 76)

Det finns idag ingen kollektivtrafik som förbinder Forsmark med
andra orter. Bussförbindelse finns dock mellan Uppsala och
östhammar (Upplands lokaltrafik).

Forsmarksverkets hamn är förberedd för roll on/roll off lasthan-
tering, men är även utrustad med en kran med 100 tons lyftförmåga
vid 15 m utliggning.

Infarten till hamnbassängen sker via en inseglingsled av en längd
på ca 11 km. Närmast hamnen består farleden av en muddrad ränna ca
800 m i längd och med ett djup som medger anlöpning av det plane-
rade transportfartyget även vid lägsta lågvattenyta. Farleden in
till hamnen är försedd med erforderliga hjälpmedel för navigering.
Hamnen, som är skyddad av en 250 m lång vågbrytare kan ta emot
fartyg upp till 3000 dwt.
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Hamnområdet Sr förbundet ned fastlandet genom en 2 km lång enskild
väg. VHgen till fastlandet Sr dimensionerad för transport av
reaktortankar (30 ton/m2).

2.1.5 Omgivningar

I lokaliseringsansökan enligt byggnadslagen samt koncessionsansö-
kan enligt miljöskyddslagen för SFR1 beskrives markanvändningen i
Forsmarksregionen, speciellt ur naturvårds- och miljösynpunkt.
Anläggningens inplacering i omgivningen framgår av Figur 2-2.
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örskärssundet

Figur 2-2. Omgivningarna t i l l SFR.
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2.2 CEOLOCI OCH SEISMOLOCI

2.2.1 Utförda undersökningar

Berggrunden i Forsmarksområdet har ingående kartlagts och under-
sökts i samband med:

Förundersökningar och byggande av reaktorerna Fl, F2 och F3
med kylvattentunnlar /2-1/.

Förundersökningar under åren 1980-81 för lokalisering av SFR

Kompletterande förundersökningar 1982 för tunnelnedfarten
samt för tunnlarna vid Singö-linjen /2-3/.

Kompletterande förundersökningar under 1983 för placering och
utformning av SFR /2-4/.

Kompletterande detaljundersökningar av påträffade sprickzoner
samt bergspänningsmätningar /2-6, 2-7, 2-8, 2-9/.

Byggnadsgeologisk uppföljning av frilagda bergytor i tunnlar
och bergrum /2-5/.

Vid förundersökningar och byggande av reaktorerna Fl, F2 och F3
genomfördes ett stort antal bergspänningsmätningar samt geologisk
kartering. Undersökningarna påvisade bl a de byggnadsgeologiska
egenskaperna hos Singö-zonen, en nordvästligt orienterad vertikal
sprickzon utanför kustlinjen vid Forsmark. Vidare påvisades en
kraftig, horisontell uppsprickning i berggrundens översta del
(bankning). Flertalet av undersökningarna i samband med byggandet
av Forsmarksreaktorerna bedrevs som forskningsarbeten.

Förundersökningar och kompletterande förundersökningar för SFR
omfattade seismiska refraktionsmätningar av totalt 13 km:s längd
samt borrningar av 15 kärnborrhål från borrplattform i Östersjön.
Dessutom borrades två borrhål från landsidan (piren vid Forsmarks
hamn). Tagna borrkärnor, totalt cirka 2,8 km, karterades med
avseende på sprickor, sprickmineral, bergarter, vittring och RQD
(rock quality designation). I borrhålen genomfördes mer än 700
hydrauliska vatteninjektionstester, vanligen i tre meters sektio-
ner avgränsade med manschettsystem. I utvalda sektioner mättes
grundvattentryck och vattenprov togs.

Efter avslutade borrningar och borrhålsundersökningar från platt-
formsuppställningarna pluggades borrhålen med cement. I övre delen
av hålen placerades en cirka 10 m lång bentonitpropp.
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Under byggandet av SFR med tillfartstunnlar utfördes totalt 27
kärnborrhål. Borrhålen placerades för att belysa och undersöka
påträffade sprickzoner samt berggrunden i omedelbar anslutning
till bergsalar och silo. Tagna borrkärnor, cirka 1,8 km, karte-
rades. I sex av borrhålen genomfördes geofysiska undersökningar
och i två radannätningar /2-12 och 2-13/. Borrhålen utnyttjades
också för hydrauliska mätningar, vattenprovtagningar och hydraul-
iska tester, se avsnitt 2.3.3.

Den geologiska uppföljningen under ,/ggandet av SFR har omfattat
borrning av Bonderingshål under utsprängning av tillfartstunnlar
och bergsalar samt geologisk kartering av samtliga frilagda berg-
ytor inom SFR. Inläckande vattenmängder har karterats och uppmätts
och dagbok har förts över läget av olika utsprängningsfronter,
cementinjekteringar, borrningar etc.

För att närmare kartlägga havsbotten över förvaret har en bot-
tenundersökning genomförts /2-10/. Den visade på en relativt ojämn
berggrundsöveryta täckt med 4 till 14 meter mäktig, rik- till
storblockig sandig-grusig morän. Mindre områden är täckta med upp
till 4 meters mäktig glacial lera. Kalt berg anstående i havsbot-
ten saknas helt ovanför förvaret.

2.2.2 Förekommmande bergarter

Berggrunden kring SFR uppbyggs av tre dominerande bergartstyper:

1. Leptiter och finkorniga gnejser som utgör områdets äldsta
bergarter. Dessa dominerar från förskärningen och de första
ca 600 m av tillfartstunnlarna.

2. Urgraniter som består av både sura och basiska led, vanligen
utan distinkta gränser. Graniten är ibland svagt förgnejsad.
Urgraniterna som anses vara av sk Svekofennisk ålder, dvs
1 900 - 1 700 milj år. Graniterna dominerar inom norra halvan
av lagerområdet och utgör även dominerande bergart inom
angränsande landområde.

3. Pegmatiter (grovkristalliska bergarter) i minst 2 generatio-
ner som genomsätter bergmassan. Den äldre pegmatiten är
delvis granitisk och utgör dominerande bergart från ca 600 m
in i tillfartstunnlarna fram till södra delen av lagerom-
rådet.

Tunna amfibolit- och grönstensgångar förekommer också inom SFR.
Större grönstensmassiv är kända från andra delar av Forsmarksom-
rfidet.

Bergmassan inom SFR visar en komplex fördelning mellan de domine-
rande bergartstyperna, vilka vanligen är veckade. Kontakterna
mellan bergarterna är dock normalt väl sammanläkta.
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2.2.3 Strukturer och svaghetszoner

Genom olika geologiska och tektoniska processer har berggrunden
brutits 6önder i ett vanligtvis systematiskt sprickmönstei. Dessa
processer har verkat med varierande intensitet alltsedan berggrun-
den bildades.

Inom Forsmarksområdet är berggrunden uppsprucken i ett generellt
blockigt mönster. Brantstående sprickor i NV och NO samt flacka
sprickor dominerar. Även branstående sprickor i N till NNV och
öst-västliga sprickor med en stupning av 45 - 60° mot söder är
vanligt förekommande. De flesta sprickytor är läkta av klorit,
kalcit och järnoxid i kombination med mineralet laumontit.

Antalet sprickor per meter är i medeltal 4,3 st bestämt från
kärnkarteringarna. Sprickor som har en längd större än cirka 9
meter har en frekvens av 0,7 sprickor per meter /2-13/.

Figur 2-3. Större svaghetszoner i berggrunden vid Forsmark.
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Tektoniska krafter har brutit sönder berggrunden i block som
ställvis rört sig relativt varandra. Därvid har svaghetszoner
(sprickzoner) uppstått. Även i dessa förekomner sprickor som är
delvis läkta. Olika typer av sprickfyllnadsmaterial som genomsät-
ter varandra visar att vissa zoner påverkats av upprepade tekto-
niska processer.

Den sprickzonsmodell som upprättades baserat på resultat av förun-
dersökningarna har under byggandet verifierats. Samtliga större
sprickzoner påträffade under byggnadsskedet var prognostiserade
från förundersökningarna /2-14/. En mindre zon vid silon, zon 9,
utgör det enda undantaget. Påträffade brantstående sprickzoner
inom SFR-området visas i Figur 2-4.

Singö-zonen utgör områdets största svaghetszon. Den påträffdes i
kylvattentunnlarna från Forsmarksreaktorerna och i SFR i till-
fartstunnlarna efter 250 m. Zonen är komplext uppbyggd av vittrat
berg och mycket starkt uppspruckna partier. Tillfartstunnlarna
skär Singö-zonen på en sträcka av cirka 200 m. Av denna utgörs 15
m av krossat berg och 100 m av starkt förskiffrat och delvis
vittrat berg.

Väster och nordost om lägerområdet finns brantstående vatten-
förande sprickzoner (zon 3 och 8) med en bredd av 5 - 15 m (Figur
2-4). Den nordöstliga zonen, belägen cirka 60 m från silokonstruk-
tionen har karakteriserats genom bl a borrningar före och under
byggandet av SFR. Denna zon har kontakt med en flack sprickzon,
zon H2, som förekommer under silo-området. Denna senare zon penet-
reras av de nedre delarna av nedre byggtunr.aln.

En brantstående mindre sprickzon, zon 6, skär igenom bergsalarna.
Zonen är 1-3 m bred och innehåller leromvandlade partier, som
lokalt är vattenförande.
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Figur 2-4. Översikt över brantstående vattenförande sprickzoner i
förvar scenrådet.

2.2.4 Bergbyggnadstekniska förhållanden

De bergbyggnadstekniska förhållandena bedömda från förundersök-
ningarna visade på, för de aktuella bergarterna, normala förhål-
landen med undantag för Singö-zonen. I samband med och efter
byggandet framkom att förhållandena var bättre än vad som bedömdes
från förundersökningarna. Detta styrks av:

Utsprängda konturer är överlag nära teoretiska. Konturspräng-
ning har utförts skonsamt (stor andel borrpipor är synliga).

Uppmätta deformationer (i Singö-linjen och för silo 1) är
måttliga. I Singö-linjen max 8 mm rörelse mellan tunnelväggar
och i silon en sänkning av taket med några mm.

För passage genom Singö-zonen upprättades ett handlingsprogram med
bl a förinjektering. Inga stabilitetsproblem noterades. Delar av
detta handlingsprogram utnyttjades även i den flacka zonen H2 i
nedre byggtunneln.
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Tätning genom injektering av cement har erfordrats främst vid
passage av Singö-zonen och zon H2 samt lokalt inom tillfarts-
tunnlarna till i höjd med södra delen av bergsalsområdet. Inom
lägerområdet har endast en begränsad injektering erfordrats i en
bergsal. Totalt injekterades 72 ton cement med 414 m3 va-ten i
tillfartstunnlarna fram til bergsalsområdet. I den flacka zonen H2
injekterades 20 ton cement med cirka 60 m3 vatten /2:5/. Totala
vatteninläckningen efter utsprängning är ca 650 l/min.

Utförd förstärkning för SFR kan i jämförelse med andra undermarks-
anläggningar anses ligga på en något förhöjd nivå. Detta är inte
betingat av stabilitetsskäl utan beror på att särskilt höga an-
läggningskrav och speciella underhållsaspekter har beaktats vid
val av förstärkningsinsats.

2.2.5 Seismologi

Den seismiska aktiviteten och risken för framtida jordskalvsbe-
tingade markskakningar inom Forsmarksområdet är mycket låg och har
belysts i /2-11/. Rapporten beskriver förhållanden som gäller
allmänt för området.

Av studien framgår att i den befintliga svanska jordskalvssta-
tistiken finns inga rapporterade jordskalv som kan ha orsakat
markaccelerationer över 0.005 g i berg i Forsmark. Sannolikhets-
beräkningar utifrån konservativa antaganden, baserade på
jordskalvsstatistik, makroseismiska observationer, samband mellan
intensitet och markacceleration och beräkningar av vågutbredningar
i Skandinavien, ger som resultat att med sannolikheten 10"^ per år
kan markaccelerationen i berg uppgå till 0.006 g och med sannolik-
heten 10"5 per år till 0.13 g vid Forsmark. Det är huvudsakligen
skalv med magnitud större än 6.0 som står för dessa acceleratio-
ner. Totalt tre skalv av denna storleksordning har observerats i
Sveriges omedelbara närhet sedan 1650.

Förvarsutrynmena har lokaliserats till en bergmassa som begränsas
av omgivande svaghetszoner. Eventuella störningar på grund av
jordskalv koncentreras sannolikt till dessa zoner. Genom place-
ringen och utformningen av förvaret fås ett gott skydd av avfallet
vid jordskalvsbetingade markskakningar.
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2.3 HYDROCEOLOCI OCH GRUNDVATTENKEMI

2.3.1 Berggrunden som vattenledande medium

Förekomst och rörelse av grundvatten i berggrunden Sr beroende av
bergets olika former av sprickighet. Sprickor förekommer i olika
form och storlek i berget. Inom eller mellan enskilda mineralkorn
är sprickorna av mikro-karaktär och saknar en kontinuitet genom
berget. Dessa sprickor bidrager således ej till möjligheten för
grundvatten att röra sig genom berget.

Transport av grundvatten i berg sker istället i sprickor eller
zoner av sprickor som uppfyller villkoren om öppenhet och konti-
nuitet. Sprickor i berggrunden har ojämna väggar och varierande
öppenhet. Sprickväggarna är dessutom i kontakt med varandra i ett
flertal punkter eller ytor. Istället för att tala om en strömning
utefter ett sprickplan, sker grundvattenströmningen i mer eller
mindre definierade kanaler längs ett sådant plan. I sprickzoner
föreligger dessutom stora möjligheter att enskilda sprickors
kanaler kan ha kontakter med närliggande sprickors kanaler. Möj-
liga vägar för vattnets transport ökar således i dessa zoner.

De individuella sprickornas öppenhet avtar generellt med djupet på
grund av ökad belastning över sprickorna. Detta innebär att den
vattenförande delen av ett sprickplan minskar samt att den hydrau-
liska kontakten med närliggande sprickor minskar.

Det är inte möjligt att ange varje enskild vattenförande kanals
strömningsegenskaper vid en beskrivnig av berggrundens
grundvattenförhållanden. Strömningslagar som gäller för porösa
medier är dock tillämpliga på de enskilda strömningsbanorna i
berget. Vid laminära flödesförhållanden är grundvattenflödet
proportionellt mot tryckgradienten och kanalens area samt en
mäterialkonstant för den enskilda kanalen, Darcys lag.

Tillsammans bildar de enskilda sprickorna och deras vattenledande
kanaler ett nätverk som leder vatten i berggrunden. Detta nätverk
kommer att vara tätast i områden där större sprickzoner förekom-
mer. Dessa zoner kan i viss skala betraktas som separata vattenfö-
rande enheter med karakteristiska vattenförande egenskaper knutna
till respektive zon. Också mellanliggande bergmassa kan betraktas
som en vattenförande enhet i stor skala med en annan storlek på
den karakteristiska vattenförande egenskapen. Såväl bergmassan som
förekommande sprickzoner betraktas således som ekvivalenta porösa
medier där vattenflödet kan beräknas i enlighet med Darcys lag
enligt ovan.
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2.3.2 Hydrauliska enheter

Genom att indela berggrunden i ett antal hydrauliska enheter samt
anta att dessa kan karakteriseras som ekvivalenta porösa medier,
kan grundvattenflöden genom större volym av berg beräknas. Hastig-
heter och transportvägar kan dock ej anges annat än som medelvär-
den. För beräkning av dessa storheter krävs detaljerad information
om varje vattenförande spricka i studerad bergvolym.

En hydraulisk enhet definieras som en avgränsad del av berggrunden
som fungerar som ett enhetligt system för de problem eller fenomen
som avses att studeras. Enheterna avser att förenkla beskrivningen
av ett komplext bergområde genom att mindre enheter med enhetliga
egenskaper införs /2-15/.

I de beskrivande modeller som upprättats över berggrunden och
grundvattenförhållandena inom SFR har hydrauliska enheter definie-
rats, dels i regional-, dels i lokal- och detaljskala /2-16/. I
den regionala skalan som omfattar cirka 85 km^ har tre olika
hydrauliska enheter definierats, kvartära avlagringar, sprickzoner
och bergmassa med underavdelningar i enlighet med Tabell 2-1.

Tabell 2-1. Regional beskrivande Modell. Olika hydrauliska
enheter.

Enhet Underavdelningar

A. Jordlager Grusavlagringar, Tunt jordlager, Morän, Lerla-
ger, Organiska jordar, Bottensediment i Öster-
sjön.

B. Bergmassa Avtagande permeabilitet med djupet. Anisotropa
förhållanden inom begränsat område.

C. Sprickzoner Singö zon, Forsmark zon, Zon C, 3, 4 och 8.

I den lokala beskrivande modellen som omfattar berggrunden utanför
Singö-zonen, totalt cirka 1,7 km2 har de hydrauliska enheterna
definierats enligt Tabell 2-2. Sålunda har de identifierade större
sprickzonerna definierats som olika enheter med varierande
hydrauliska egenskaper medan bergmassan har samma egenskap inom
hela det betraktade området. Mekaniska förändringar i berget
närmast utsprängda tunnlar och bergrum har befunnits påverka de
hydrauliska förhållandena. Detta har motiverat införandet av en
skin-zon som en hydraulisk enhet.
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Tabell 2-2. Lokal beskrivande
enheter.

11. Olika hydrauliska

Enhet Underavdelningar

Bergmassa I. Homogent över hela området med avtagande
hydraulisk konduktivitet med djupet.

II. Som fall I men med konstant högre
konduktivitet i de övre 40 metrarna av
bergmassan.

Band av skivighet genom silo-området,
alternativt anisotropi.

Sprickzoner Singö zon, zon 3, 4, 6, 8, 9 och H2.

Skin-zoner Runt anläggningarna en skin-zon med hydraulisk
konduktivitet reducerad till 0,35. Runt NBT
dar den korsar zon H2 samt runt BT och DT där
dessa korsar Singö-zonen, en skin-zon med K =
2.10"7 m/s. Skin-zonerna ar 5 meter breda.

B.

C.

2.3.3 Undersökningar av hydrauliska förhållanden

Det hydrogeologiska undersökningsprogram som genomförts för SFR
har som huvudmål att bestämma förekommande hydrauliska enheter
till geometri och egenskap. Ett av de primära målen har härvid
varit att bestämma de vattenförande sprickzonerna till riktning
och egenskap. I programmet har också ingått att bestämma
grundvattentrycksförhållandena runt och inom SFR. Skillnader i
grundvattentryck utgör den vattendrivande kraft som föreligger i
och omkring förvaret. För bestämning av dessa förhållanden och
egenskaper har mätningar och undersökningar utförts i borrhål från
olika delar av SFR-anläggningen. Borrhålen har i de flesta fall
placerats för att belysa och erhålla information angående:

*
*

*

Förekommande sprickzoners geometri
Förekommande sprickzoners hydrauliska egenskaper
Bergmassans hydrauliska egenskaper mellan sprickzonerna
Grundvattentryck i bergmassa och sprickzoner
Grundvattenkemiska förhållanden

För hydrauliska mätningar och undersökningar har totalt 27 borrhål
utförts under mark, se avsnitt 2.2.1. I sex av borrhålen har
borrhålsgeofysiska undersökningar genomförts och i två har borr-
hålsradarmätningar utförts. I de utförda borrhålen i SFR har
manschettsystem installerats så att upp till fyra mätsektioner i
varje borrhål har erhållits. I dessa mätsektioner, totalt 68 st
har grundvattnets tryck regelbundet registrerats.
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De avmanschetterade sektionerna har ocksi utnyttjats för provtag-
ning av grundvatten. Under begränsade tidsintervaller har vatten
strömmat genom celler där pH, En och ledningsförmågan hos vattnet
kontinuerligt registrerats, se avsnitt 2.3.7. Vidare har i samband
med avmanschetteringen tester utförts för bestämning av sektio-
nernas hydrauliska konduktiviteter, se avsnitt 2.3.4.

Flera av borrhålen har lokaliserats till en och samma sprickzon
för att möjliggöra hydrauliska tester mellan hålen och således
kartlägga huruvida hydraulisk förbindelse föreligger samt att
kvantifiera de vattenförande egenskaperna hos aktuell zon.

Tillkomsten av bergrum, silo och tunnlar har förändrat bergets
spänningssituation lokalt. Förändringarna runt olika anläggnings-
delar har i sin tur påverkat bergets vattenförande egenskaper. En
zon runt anläggningsdelarna med förändrad hydraulisk konduktivitet
har uppkommit, en sk skin-zon. Storleken och egenskapen hos denna
beror på bergets ursprungliga spänningssituation, geometriska
förhållanden etc och har varit föremål för undersökningar inom
SFR. Således har före och efter utsprängning av silo bestämningar
av bergets hydrauliska konduktivitet gjorts i borrhål i nära
anslutning till silovägg och silobotten /2-13/.

Under anläggningens tillkomst har den kontinuerliga geologiska
dokumentationen även omfattat registreringar av vatteninläckning-
ar, typ och riktning av vattenförande sprickor och andra notiser
som bedömts vara av intresse för grundvattenförhållandena vid SFR.
Inläckande grundvatten har uppmätts vid olika etablerade mätpunk-
ter under hela skedet. En detaljerad kartering har genomförts av
sprickor och punkter där vatten läcker in i SFR-anläggningen.

2.3.4 Bergets hydrauliska egenskaper

Data från undersökningar av berggrunden i förvarsområdet har
sammanställts och utvärderats i en rapport /2-13/. Denna beskriv-
ning av berggrundens hydrauliska egenskaper har sedan legat till
grund för beräkningen av grundvattenströmningen i förvarsområdet
som redovisas i kapitel 8.

Bergets hydrauliska konduktivitet

Berggrundens hydrauliska konduktivitet har bestämts genom mät-
ningar i borrhål och mellan borrhål /2-19, 2-20/. Vid mätningar i
borrhål har i princip två olika metoder utnyttjats, vatteninjek-
tionstester och tryckuppbyggnadstester. I den första metoden har
vatten under övertryck injekterats i en sektion av ett borrhål
avgränsad av manschetter. Sektionens hydrauliska konduktivitet har
därvid beräknats med ledning av hur vattenflöde och tryck föränd-
ras med tiden under och efter injektionen.
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Längden av de testade sektionerna har i det första fallet normalt
varit 2 eller 3 m. Dessa matningar har utförts i de borrhål som
borrats från markytan eller från plattform i Östersjön i samband
med undersökningar för lokalisering av SFR.

Tillkomsten av SFR har medfört att den naturliga grundvattensitua-
tionen förändrats. Anläggningen kan liknas med en stor brunn i
berget dit grundvattnet strömmar. I omgivande berggrund kommer
grundvattentrycket att vara högre än anläggningens nivå. Detta
innebär att borrhål som utförs från anläggningen vanligen har
vatten som flödar in till densamma. Detta förhållande har utnytt-
jats i tryckuppbyggnadstester för att bestämma bergets vattenfö-
rande egenskaper. En med manschetter avgränsad sektion i ett
borrhål har fått flöda fritt under en längre tid varvid flödet
uppmätts. Därefter har sektionen stängts och vattentryckets för-
ändring registrerats som en funktion av tiden. Erhållna mätvärden
har utnyttjats för en beräkning av medelkonduktiviteten i testad
sektion. Tabell 2-3 sammanfattar antal mätningar och erhållna
mätgränser för respektive metod.

Motsvarande testförfarande har utnyttjats vid tester mellan borr-
hål. Dessa tester har syftat till att, dels bestämma hydrauliska
förbindelser mellan borrhål, dels berget.3 vattenförande egenskaper
mellan borrhålen, dvs över längre sträckor. Vid dessa tester har
vattentrycksförändringar i borrhålen också registrerats i samband
med att en sektion eller ett borrhål har flödat. Totalt har 11
interferenstester utförts.

Tabell 2-3. Hydrauliska tester, altgränser och antal utförda
•fttningar.

Testaetod Antal •ntninqnr Mätgräns

Vatteninjektion 714
- Lugeon test "i ,. 2xlO"8 m/s
- Falling headj lxlO"9 m/s
- Transient 101 lxlO"11 m/s

Tryckuppbyggnad 68 1x10"** m/s

Interferenstester 11

För att karakterisera olika definierade hydrauliska enheters
egenskaper används en effektiv hydraulisk konduktivitet baserad på
samtliga mätvärden inom respektive enhet. Denna effektiva konduk-
tivitet utgör således ett medelvärde av uppmätta individuella
konduktiviteter. Varje enskilt mätvärde i bergmassan representerar
en begränsad del av en hydraulisk enhet. Delarnas inbördes rela-
tioner är avgörande för val av medelvärdesbildning. Olika relatio-
ner mellan dessa illustreras av Figur 2-5. I fall (a) represente-
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rar varje mätvärde skikt i berggrunden med i stort sett oandlig
utsträckning. Vid grundvattenströmning parallellt respektive
vinkelratt mot skikten beskrivs den effektiva hydrauliska konduk-
tiviteten av det aritmetiska respektive det harmoniska medelvär-
det /2-13/.

De hydrauliska konduktivitetsvärdena kan antaB ha en slumpvis
fördelning i bergmassan. Fördelningen kan IMmpligen beskrivas som
en lcgaritmisk normalfördelning av matvärdena om det testade
berget är statistiskt homogent. I en sidan fördelning som
illustreras av

Kg«Hormonic
mean

Arithmetic
mean = K a

Ke s Gtometric
mean = Kg

Figur 2-5. Olika Bedelvärdesbildningar vid beräkning av den
effektiva hydrauliska konduktiviteten. Pilarna
•arkerar grundvattenstrOaningens riktning.
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fall (b) i Figur 2-5, utgör det geometriska medelvärdet ett repre-
sentativt värde pfi bergmassans effektiva hudrauliska konduktivi-
tet. Beroende av strömningsgeometrin korrigeras det geometriska
medelvärdet till den slutligen använda effektiva hydrauliska
konduktiviteten /2-13, 2-16/.

Inom bergmassan i SFR har den geologiska karteringen i samband med
byggandet av tunnlar, silo och bergrum påvisat att parallella
brantstående sprickor som förekommer med förhöjd frekvens i nord-
östlig orientering vanligen för mer vatten än andra strukturer.
Observationer har visat att en definierad förekomst av denna
skivighet i kombination med skölzoner i samma riktning kan beskri-
vas som en hydraulisk enhet i bergmassan. Alternativt kan skivig-
heten ge upphov till en hydraulisk anisotropi i bergmassan vars
storlek kan bedömas med kännedom om de enskilda strukturernas
hydrauliska konduktivitetsvärden.

I definierade sprickzoner varierar den hydrauliska konduktiviteten
från punkt till punkt. Sprickzoner som hydrauliska enheter utgör
skikt med förhöjd hydraulisk konduktivitet som skär igenom berg-
massan. Inom sprickzonerna representerar dock varje uppmätt värde
en begränsad del av sprickzonen med en slumpvis utspridning. En
effektiv hydraulisk konduktivitet för sprickzonerna antas således
också representeras av ett geometriskt medelvärde där grundvatten-
strömningen anses vara tvådimensionell.

Den hydrauliska konduktiviteten beror på frekvens av vattenförande
sprickor och sprickornas öppenhet. Längs ett sprickplan är endast
en viss del vattenförande. Denna del minskar med ökande normal-
spänning över sprickplanen. Olika teoretiska betraktelser över
sambandet mellan bergspänning och öppenhet hos sprickorna leder
till olika uttryck för den hydrauliska konduktivitetens beroende
av bergspänningarna. Tillämpade samband framgår av Tabell 2-4.

De övre 40 metrarna av berggrunden har värden på den hydrauliska
konduktiviteten som visar på förekomst av en mer konduktiv del
jämfört med djupare ned i berget. Tidigare geologiska iakttagelser
vid anläggningsarbeten för Forsmarks kraftstationer har också
påvisat att bankningsplan är frekventa inom berggrundens övre
delar 12-11. För SFR har således berggrundens översta 40 metrar
ansatts ett konduktivitetsvärde motsvarande ett geometriskt medel-
värde av 4xlO"7 m/s. Detta medelvärde har också visat sig variera
så att berggrunden direkt över SFR har detta värde medan områdena
utanför har ett lägre värde, 8xlO"8 m/s. Påpekas bör dock den
ojämna fördelningen av mätvärden inom området med störst täthet
direkt ovanför SFR-anläggningen. Tabell 2-4 sammanfattar beräknade
hydrauliska konduktiviteter och samband inom definierade hydrau-
liska enheter.
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Tabell 2-4. Hydrauliska enheter och hydrauliska saoband i lokal
•odell Over SFR.

Hydraulisk enhet Bredd Stupning Hydraulisk konduktivitet
m/e

A. Sprickzoner

Singö
SW del
kärna
NE del

14
2,5
14

90
90
90

5x10
4x10
5x10

-7

-7

vertikalt 7
horisontalt 7
4 2,5
6 2,5
8
SW del 15
kärna 15
NE del 10
9 5
H2 10

75
75
90
90

90
90
90
BO
18

KW
NN

NE
SSE

3xlO~6

5xlO"5

4xlO"7

4xlO"7

6xlO"8

2xlO'6

2xlO"8

4xlO"8

lxlO"6

B. Bergmassa

Bergmassa I. K = 5,65xlO"6 D'1'30 (2-D flow)
K = 8,87xlO"6 D"1'30 (3-D flow)

Bergmassa II. övre 40 m 4xlO"7 över förvar
8xlO"8 övrigt område

K « 5,69xlO"5 D"1'80 (2-D flow)
K = 9,30xl0"5 D"1'80 (3-D flow)

Skivighet genom silo 1 Bredd 10 ro K = 5x10-7

C. Skin-zoner 5 m breda

Runt tunnlar och bergrum
Runt NBT vid zon H2
Runt BT och NT vid Singö-zonen

K
K
K

0,35 av bergmassan
2x10-7

i-7

D « vertikalt djup under havsytan
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Frekvens av hydrauliskt konduktiva sprickor

Andelen av förekommande sprickor i berggrunden som Är hydrauliskt
konduktiva har beräknats statistiskt från utförda vatteninjek-
tionstester och kärnkarteringår. Dessa beräkningar visar att
avståndet mellan de vattenförande sprickorna är i medeltal 3,3 m.
Kartering av vattenförande sprickor inom bergsalarna och till-
fartstunnlarna visar att avståndet i medeltal är 5 m. Skillnaden
mellan de två värdena kan delvis tillskrivas spänningsförändring-
arna närmast undermarksanläggningarna (skin-zon) vilken torde
minska andelen vattenförande sprickor lokalt.

Av de ca 10 000 sprickorna inom området har ca 600 observerats
vara vattenförande, /2-5/. Sprickorna är dock inte vattenförande
längs hela sitt plan. De största flödena kommer ur sprickor som
för sprickfyllnadsmaterial. I kalcitläkta sprickor finns ofta
hålrum eller kanaler mellan kristallerna, medan de kloritläkta
sprickorna ej uppvisar lika distinkta kanaler utan bedöms föra
vatten i hela sin bredd, men mest i kontakt med sidoberget. I de
lerläkta sprickorna förekommer det ibland hålrum som troligtvis
beror på att leran blivit urspolad i dessa partier i samband med
borrningen. I medeltal förekommer ett läckageställe per 82 m 2

bergyta /2-22/'. Från karteringen kan det bedömas att 15% av de
vattenförande sprickornas yta kommer i kontakt med det strömmande
vattnet.

2.3.5 Crundvattentryck och inläckande grundvatten

Grundvattentryck i berggrunden kring SFR har registrerats i olika
sektioner i de borrhål som borrats under byggandet av anläggning-
en. Mätningarna startade under december 1984 i de först borrade
hålen varefter kompletterande mätningar successivt startade när
nya borrhål tillkommit.

Under byggandet av SFR har registrerats kontinuerligt avtagande
grundvattentryck i de flesta mätsektioner. I samband med att zon
H2 penetrerades förändrades grundvattentrycket kraftigt i de
borrhålssektioner som var belägna i zonen eller i omedelbar an-
slutning till denna. Dessa avsänkningar liksom grundvatteninflödet
där nedre byggtunneln (NBT) penetrerade zon H2, har utnyttjats för
bestämning av zonens hydrauliska kontinuitet och konduktivitet

Vattentrycksmätningar har också utnyttjats för att bedöma den
skin-zon som förekommer runt tunnlar och bergrum. Teoretiskt
beräknade tryckprofiler med olika antaganden om "skin" har
jämförts med uppmätta tryckprofiler.

Registreringar av inläckande grundvatten har utförts intermittent
under byggandet av SFR. Härvid har inflödet mätts vid olika över-
fall eller uppskattats från olika delar av anläggningen. Totalt
utgör inflödet cirka 650 l/min. Av detta kommer cirka 20% från
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bergsalsområdet och mindre än 1% från silo-området. Cirka 25%
kommer från tillfartstunnlarna och 20% från inläckningen i NBT
och schakt FS där dessa penetrerar zon H2 /2-5/.

Inlackande vattenmängder till bergsalsområdet motsvarar en skin-
zon av 1.6xlO"9 m/s då omgivande bergmassa har en medelkonduktivi-
tet 2xlO"8 m/s. Inlackande vattenmängder till NBT visar att
cementinjekteringen i zon H2 har resulterat i utbildandet av en
skin-zon med en hydraulisk konduktivitet av 2-5xlO'7 m/s.

2.3.6 Grundvattenkemiska undersökningar

Provtagning av grundvatten har gjorts i borrhål, dels i samband
med försondering vid tunneldrivningen, dels i borrhål särskilt
avsedda för analys av hydrologi och kemi. De senare hålen har
försetts med manschetter för avskiljning av konduktiva zoner. Från
varje sådan sektion leder en plastslang upp till hålets mynning
där provtagningsutrustning anslutits.

Vattnet har främst analyserats med avseende på huvudkomponenter
och redoxkänsliga ämnen.

Allt vatten som provtagits i de vattenförande partierna av berget
har en kloridhalt som överstiger östersjövattnets. Utbytet av
vatten med Östersjön är således mycket litet. Analyser av Syre-18
visar att det salta vattnet i SFR mycket väl kan härröra från
tiden vid övergången Ansylussjön till Litorinahavet för cirka
7 000 år sedan.

Dräneringen av tunnlar och bergrum i SFR har gett upphov till en
kraftig tryckgradient. Teoretiska beräkningar har genomförts i /2-
18/ av vattenflöde till borrhål som penetrerar zoner, vilka förut-
sattes stå i förbindelse med havet.

Registrerade förändringar av grundvattnets kloridhalt med tiden är
obetydliga. Detta pekar på att det inströmmande vattnet till SFR
ej blandats med östersjövatten under den observerade tiden - 800
dygn. Det bedöms att vatten tillförs SFR i första hand genom
horisontell strömning och från djupare delar av berggrunden.

Med ledning av de vattenanalyser som gjorts i SFR kan man ställa
upp intervall inom vilka halterna av ingående komponenter varie-
rar. Tack vare den långsamma vattenomsättningen kan man anta att
denna sammansättning är relevant så länge förvaret befinner sig
under havsbotten. Haltintervallen för de viktigaste komponenterna
finns i Tabell 2-5 nedan. Långvarigt dränage av anläggningen kan
möjligen leda till en förändring mot sammansättningen i havet
ovanför.
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Tabell 2-5. Reside iii—iiiiiattning bos SFR-vattnet och Östersjön
(koncentrationer i ag/1).

Östersjön

pH 6.5 - 7.8 7.8

Eh

HCO3 40 - 110 85

S0 4 20 - 600 490

P0 4

Cl 3000 - 6000 3100

F

HS

Na 1000 - 2600 1900

K 6 - 3 0 63

Ca 800 - 1600 95

Mg 100 - 300 220

Mn

Fe2+

Opptftt
i SFR

6.5

+50

40

20

0.01

3000

0.5

0

1000

6

800

100

0.6

0.5

intervall

7.8

-300 mV

110

600

0.2

6000

1.5

2.5

2600

30

1600

300

6

6
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2.4 HYDROLOGI OCH METEOROLOGI

2.1.1 Vattenstånd

Underlag för beräkning av vattenståndet är registreringar vid
Björns fyr 1891-1984 samt vid Forsmarks hamn 1975-1984. I Tabell
2-6 anges de av SHHI beräknade max- och min-vattenstånden som med
sannolikheten 1/100 år resp 1/1000 år inträffar vid Björn. Utgå-
ende från dessa värden har värdena för Forsmark uppskattats.

Tabell 2-6. Statistiskt beräknade vattenstånd vid Björn och

Medelvärde Standard- 1/100 1/1000
avvikelse

Ärs-minimivattenstånd
Björn -52 10,1 - 93 -111
Forsmark -100 -120

Ars-medelvattenstånd
Björn 0* 5,5
Forsmark

Års-maximivattenstånd
Björn +73 18,0 +129 +162
Forsmark +150 +190

Medelvattenytan för 1984 har för Forsmark beräknats till
nivån +0,04 i höjdsystem 1970.

En statistisk uppskattning på högsta möjliga vattenstånd som kan
inträffa med frekvensen 1/100 000 år är +2,95 m. Landhöjningen
beräknas medföra att vattenstånden minskar med ca 6 mm/år.

2.4.2 Isförhållanden

I kustområdet vid Forsmark inträffar isläggningen normalt i början
av januari, och islossningen i slutet av april. Istjockleken
uppgår normal till mellan 15 och 20 cm och maximalt till 45 cm.
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2.4.3 Meteorologi

SMHIs närmaste meteorologiska station ligger vid örskärs fyrplats
ca 18 km fågelvägen frr'i Forsmark. Där påbörjades nederbördsobser-
vationer år 1881. Etw fullständigt program för bl a temperatur-,
nederbörds- och dimobservationer har följts sedan 1891. Lufttempe-
raturens och nederbördens årsvariation vid fyrplatsen enligt
normaler för perioden 1931 till 1960 återges i Figur 2-6.

De meteorologiska förhållandena i öregrundsgrepen redovisas även i
säkerhetsrapport för Forsmarksverkets tredje block /2-21/.
Dessutom sker en kontinuerlig registrering av meteorologiska
parametrar vid Forsmarks kraftstation inom ramen för ett kontroll-
program.

ORSKÄR FYRPLATS Normaler 1931-1960
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2.5 LANDHÖJNINGENS INVERKAN I FÖRVARSOMRÄDET

Landhöjningen antas Sven i framtiden nedföra en successiv torr-
läggning av havsbotten i förvarsområdet. Placeringen av förvars-
utrymmena Sr vald så att det ska ta lång tid innan delar av botten
i detta område börjar sticka upp ovanför vattenytan.

I Forsmarksområdet Sr landhöjningen för närvarande cirka 6 mm/år.
Landhöjningens inverkan på dels grundvattenströmningen, dels
recipientsituationen belyses i en rapport som utarbetats på
uppdrag av Strålskyddsinstitutet /2-17/. Efter ca 2500 år finns
topografiska förutsättningar för bildandet av två insjöar i de
topografiska lågpartierna ca 1 km och 2 km norr om förvaret. Vid
denna tidpunkt ligger kustlinjen ca 5,5 km norr om förvaret. Genom
landhöjningen har grundvattenpotentialen och därmed drivkrafterna
i grundvattensystemet ökat. Detta medför att grundvattenströmmen
blir mera horisontell genom förvaret. Utströmningsområdet utgörs
då sannolikt av de ovan nämnda lågpartierna där sjöar har bildats.

Effekten av landhöjningen kan i de tidsperspektiv som är aktuella
för SFR komma att motverkas av en vattenståndshöjning i Östersjön.
Detta har t ex framgått i en utredning som genomförts för plane-
ring av finska slutförvar /2-23/. Med hänsyn till svårigheten att
förutsäga den sammanlagda effekten av dessa två faktorer har här
valts att utgå från oförändrat vattenstånd i beskrivningen av
landhöjningens inverkan. Beskrivningen ger sannolikt därmed en
konservativ bild av förändringar i grundvattenströmningen och
recipientsituationen.

Landhöjningen påverkar på sikt den nuvarande gränsen mellan det
söta och det salta grundvattnet i SFR-regionen. Modellberäkningar
av grundvattenflödet med beaktande av densitetsskillnaden mellan
sött och salt vatten har genomförts i /2-24/. Gränsskiktet mellan
dessa olika grundvatten utgör en flödesgräns och det bedöms att
det salta vattnet i förvarsområdet för närvarande är stagnant. Med
dessa modeller och med den antagna landhöjningen finns det förut-
sättningar för en grundvattenströmning i förvarsområdet först om
700 - 900 år.
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3.1 ALLMÄNT

3.1.1 Förvarstyper

Slutförvaret för reaktoravfall, SFR1, är dimensionerat för att
kunna ta emot och slutligt förvara radioaktivt driftavfall ("reak-
toravfall") från de svenska kärnkraftverken, från det centrala
lagret för använt bränsle (CLAB) samt från kärntekniska anlägg-
ningar i Studsvik. En del av avfallet från Studsvik härrör från
annan industri-, forsknings- eller medicinsk verksamhet i Sveri-
ge. Den dominerande mängden kommer från kärnkraftverken vars
driftavfall huvudsakligen utgöres av använda, organiska jonbytar-
massor, fast avfall av typ sopor samt mekaniska komponentdelar etc
av karaktären skrot. Motsvarande typer av avfall uppstår även i
CLAB och Studsvik.

Avfall som avses bli deponerat i SFR1 tillhör enligt avsnitt 3.2.1
kategorierna IV och V enligt IAEA-definition. Klassificeringen av
avfallet i medelaktivt respective lågaktivt är styrande för dels
producenternas hantering på respektive anläggningsplats i fråga om
typ av förpackning och lagring fram till tidpunkt för deponering,
dels för slutförvarsanläggningens utformning och dimensionering.
Sålunda är SFRl-anläggningen formad så, att åtskillnad uppnås
mellan förvarsdelar avsedda' för skilda aktivitetsnivåer hos avfal-
let och för olika förpackningstyper. På grundval därav består SFR1
av följande förvarstyper:

Silo - förvar avsett för medelaktivt, ingjutet avfall

BMA - förvar avsett för medelaktivt, i huvudsak ingjutet
avfall

BTF - förvar avsett främst för awattnad jonbytarmassa

BLA - förvar avsett för lågaktivt fast avfall typ sopor och
skrot

3.1.2 Dimensioneringsgrund för SFR1

Dimensioneringsgrund för SFRl-anläggningen utgörs av en kvantita-
tiv prognos över förväntad avfallsproduktion fram till och med år
2010. Definierad som volymsbehov i SFR1 är den prognoserade total-
mängden 90.000 m3.

Beräkning av omgivningskonsekvenser har genomförts baserat på
10 1 6 Bq som totalt aktivitetsinventarium. Prognoserat aktivitets-



SFR1
SSR 3.1-2
1987-09-30

innehåll och sammansättning är redovisat i kapitel 5, där
respektive avfallsgods är specificerat, såväl vad gäller volyms-
andel som förpackningstyp och innehåll.

3.1.3 Utbyggnadsetapper

Hed hänsyn till osäkerheter i prognosunderlaget, bland annat
härrörande från eventuell övergång till markdeponering av lågak-
tivt fast avfall, ska SFRl-utbyggnaden ske i två etapper.

Etapp 1 har dimensionerats för den mängd driftavfall som enligt
prognosen ska deponeras fram till ca år 2000. Detta motsvarar ett
volymsbehov av ca 60.000 m3. Etapp 1 inrymmer en viss reserv-
volym, vilken tillsammans med etapp 2 svarar för resterande behov
till år 2010 (ca 30.000 m 3 ) . Tabell 3-1 visar omfattning av
förvarsutrymmen och dessas kapacitet samt volymfördelning på
etapp 1 och etapp 2.

Tabell 3-1. Utbyggnadsetapp

FörvarsutrynDen Kapacitet Etapper
1 2

Silo 1 (silo)
Silo 2 (-"- )
BMA1 (bergsal)
BMA2 ( -"- )
BTF1 ( -"- )
BTF2 ( -"- )
BLA1 ( -"- )
BLA2 ( -"- )

18.300

14.000

8.000
8.000
15.600

X

X

X
X
X

X

X

Totalt etapp 1 63.900

Fördelning:
Etapp 1 - 63.900 m3

Etapp 2 - ca 26.100 m3

Etapp 2 berörs utförligare i kapitel 7- i vilket
övriga utbyggnadsmöjligheter (SFR2 och SFR3).

även redovisas
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3.1.4 Transport- och hanteringsförutsättningar

För samtliga avfallskollin avsedda att deponeras i SFR1 gäller att
transporten från produktionsplatsen till förvarsanläggningen
kommer att ske pfi ett sätt som står i relation till kollinas
ytdosrat. Därvid gäller att såväl IAEA:s tran sportrekommendationer
för radioaktivt material som svenska av SSI utfärdade bestämmelser
och rekommendationer är beaktade. Därutöver gäller att hänsyn
tagits till viktbegränsningar tagits och till bibehållen möjlighet
till individuell behandling och registrering vid deponeringen.

Ytdosraten på avfallskollina varierar från mycket små värden upp
till ett tiotal Sv/h. Från transport- och hanteringssynpunkt har
därför följande indelning gjorts.

Klass 1 - avfallskollin, vilka kan transporteras i oskärmade
behållare. Maximala ytdosraten är bestämd av att
dosraten på 2 m avstånd från behållaren ej får över-
stiga 0,1 mSv/h.

Klass 2 - avfallskollin, vilka erfordrar skärmad transport. Yt-
dosraten för enskilda kollin understiger 500 mSv/h.

Klass 3 - avfallskollin, vilka erfordrar speciell skärmning vid
transport (B-behållare). Ytdosraten för dessa kollin
överstiger 500 mSv/h.

Kollin tillhörande klass 1 kommer att packas i standardcontainrar
och transporteras med båt eller lastbil. Kollin enligt klass 2
och 3 ska transporteras i speciella avfallstransportbehållare
(ATB) avpassade till kollityp. ATB transporteras per båt (Sigyn)
men från Forsmarks kärnkraftverk sker dock transporter per väg med
SFRl-anläggningens terminalfordon.

För samtliga transporter gäller enligt IAEA att dosraten på 2 me-
ters avstånd inte får överstiga 0,1 mSv/h och ytdosraten ej över-
stiga 2 mSv/h.

Följande principiella kolliseparation gäller för förvarstyperna:

Silo

BMA

BTF

Förvarstypen är i första hand avsedd för avfallskollin
enligt klass 2 och klass 3.

Förvarstypen är
enligt klass 2.

i första hand avsedd för avfallskollin

Förvarstypen är i första hand avsedd för avfallskollin
av typ betongtankar för awattnad jonbytarmassa
(klass 2).
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BLA Förvarstypen är avsedd för avfallskollin enligt klass
1.

Kapitel 5 redovisar karaktäristiska data för avfallet.

3.1.5 Arbetsmiljö

Vid utformningen av anläggningen har gällande föreskrifter och
anvisningar inom arbetsmiljöområdet legat till grund. Stor upp-
märksamhet har ägnats åt att förse anläggningen med personalbe-
sparande hjälpmedel och i övrigt att få en god personsäkerhet.
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3.2 UNDERLAG FÖR SÄKERHETSMÄSS IG DIMENSIONERING

3.2.1 Definition av radioaktivt avfall för SFR1

Det radioaktiva avfallet kan uppdelas efter inånga grunder, exem-
pelvis efter aktivitetsinnehåll, kylbehov, strålningsnivå utanför
avfallskollit, strålningstyp, radioaktivitetens halveringstid, av-
fallets ursprungsort eller kemisk sammansättning. Uppdelningsgrun-
den väljs efter vad man i det speciella fallet bedömer viktigt att
framhålla som väsentlig egenskap hos avfallet. Indelning med hän-
syn till slutförvaring enligt IAEA-definition /3-1/ framgår av ta-
bell 3-2.

Det avfall som kommer att deponeras i SFR1 tillhör kategorierna IV
och V enligt Tabell 3-2. Avfallet består av driftavfall från de
svenska, kärntekniska anläggningarna (se även 3.1.1). I kapitel 5
redovisas det avfaxisgods för vilket SFR1 är dimensionerat.

Tabell 3-2. Indelning av avfall
enligt IAEA.

hfinsyn till slutförvaring

Avfallskategori Väsentliga egenskaper*

I Högaktivt,
långlivat

II Hedelaktivt,
långlivat

III Lågaktivt,
långlivat

IV Medelaktivt,
kortlivat

Lågaktivt,
kortlivat

Hög pA-aktivitet
Betydande a-aktivitet
Hög radiotoxicitet
Hög värmeutveckling

Medelhög (J/Y-aktivitet
Betydande a-aktivitet
Medelhög radiotoxicJ tPt
Låg värmeutveckling

Låg pA-aktivitet
Betydande a-aktivitet
L'c-medelhog radiotoxicitet
Obetydlig vänneutveckling

Medelhög pA-aktivitet
Obetydlig a-aktivitet
Medelhög radiotoxicitet
Låg värmeutveckling

Låg pA-aktivitet
Obetydlig o-aktivitet
Låg radiotoxicitet
Obetydlig värmeutveckling

Egenskaperna är kvalitativa. Obetydlig anger att
allmänhet kan försummas från slutförvarssynpunkt.

egenskapen i
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3.2.2 Lagar och normer

Den radiologiska säkerheten vid svenska kärntekniska anläggningar
regleras av Lag om kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3) och Strål-
skyddslagen (SFS 1958:110). Ansvariga myndigheter är Statens Kärn-
kraftinspektion (SKI) och Staters Strfilskydiisinstitut (SSI). Till-
stånd krävs för att inneha och använda radioaktiva ämnen, uppföra
och äga anläggningar för hantering av radioaktiva ämnen, bedriva
radiologiskt arbete.

I många länder och internationella organisationer pågår diskussio-
ner kring uppbyggnaden av normsystem för anläggningar för slutför-
varing av olika typer av radioaktivt avfall. Normsystemet syftar
ofta till att fastställa kriterier för platsval och för konstruk-
tion/utformning semt målsättningar för förvarets långsiktiga
funktion.

En expertgrupp organiserad av OECD/NEA (Long-term Radiation
Protection objectives for radiological waste disposal, Nuclear
Energy Agency OECD, ?aris 1984) föreslog nämnda år, att i de
långsiktiga strålskyddsmålsättningarna för slutförvaring av
radioaktivt avfall skulle införas en begränsning av risk (dvs
produkten av sannolikhet och skadekonsekvens) istället för en
begränsning av individdos. Internationella strålskyddskommitténs
(ICRP) individdosbegränsning 1 mSv/år för exponeringssituationer
av låntj varaktighet-skulle då motsvara en begränsning av risken
för skada till 10" /år. Denna princip och gräns ges också i ICRP
Publication 46 från 1985.

Slutlig deponering av avfall med låg aktivitet pågår rutinmässigt
i några länder med kärnenergiprogram av större omfattning. Depone-
ring sker normalt som markdeponering. Tidigare har en havsdumpning
i OECD/NEAs regi tillämpats. SSI har för markdeponering vid Os-
karuhamnsveHcet i promemoria /3-2/ uttalat allmänna och specifika
krav gällande för av verket föreslagen deponeringsanläggning för
lågaktivt avfall.

Några speciella svenska säkerhetsnormer eller guider för konstruk-
tion av en slutförvarsanläggning av SFR1-typ finns sålunda ej och
har heller inte ansetts nödvändiga, då denna centrala anläggning
kommer att vara unik i sitt slag i landet. Konstruktionen av SFR1
har grundats på generella normer och förskrifter för radiologisk
verksamhet och i tillämpliga delar på föreskrifter för svenska
kärnkraftverk rörande utsläppsbegränsningar. I fråga om förva-
ringsskedets radiologiska dimensionering, är den baserad på analys
av avfallets potential till omgivningspåverkan med redovisning av
anläggningens funktion vid extrema beteenden och under mycket
långa tidsperioder (se även avsnitt 3.2.6).
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3.2.3 Internationella strålskyddsföreskrifter

Samtliga industrilanders strålskyddsföreskrifter grundar sig på
rekommendationer från internationella Strålskyddskommissionen ICRP
/3-3/. Kommissionen utfärdar rekommendationer om högsta tillåtna
stråldoser till olika personkategorier. ICRP Publication 26 (1977,
med modifikationer 1978 och 1980) redovisar kommissionens gällande
rekommendationer. Målsättningen för strålskyddet är att skydda
människan och hennes omgivning från onödiga stråldoser såväl under
driftskedet som under det långvariga förvaringsskedet.

ICRP ger tre huvudprinciper för strålskyddet

Verksamheten ska visas innebära större fördelar än nackdelar
för samhället (Berättigande)

Alla stråldoser ska hållas så låga som det är rimligt med
hänsyn till ekonomiska och samhälleliga överväganden (ALARA-
principen)

Ingen ska erhålla stråldoser som överstiger de
rekommenderade individdosgränserna (Dosbegränsning)

av ICRP

Den första principen går inte att tillämpa på avfallshanteringen
separat, då nyttan av verksamheten hänför sig till tidigare led i
kärnbränslecykeln. Den andra principen innebär att anläggningen
ska vara kostnadseffektiv och anknyter verksamheten till samhäl-
lets risk-nytta värderingar i stort. Den tredje principen begrän-
sar den maximala risk för skada som någon individ kan utsättas för
genom att ange en övre gräns för tillåtlig individdos.

Icke-stokastiska (akuta) strålskador förhindras med ett gränsvärde
500 mSv för årlig dosekvivalent till ett enskilt organ. Hetta
gäller för varje organ utom ögonlinsen, för vilken årsgränsen
150 mSv rekommenderas. Dessa gränsvärden gäller oberoende av om
organet bestrålas ensamt eller tillsammans med andra organ.

För de stokastiska effekterna (cancer och ärftliga skador) baseras
dosgränsen på den principen, att risken ska vara lika stor obero-
ende av om hela kroppen bestrålas likformigt eller olikformigt.

Helkroppsdosen, effektiva dosekvivalenten, bestäms vid ojämn
bestrålning med hjälp av de viktningsfaktörer som anges i ICRP 26
för,enskilda organ och kroppsdelar.
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ICRP 26 ger rekommenderade dosgränser för två befolkningsgrupper:
a) Personer med radiologiskt arbete

b) De mest utsatta individerna inom befolkningen (kritiska
gruppen)

Dosgränserna sammanfattas i Tabell 3-3. ICRP 26 innehåller även
rekommendationer för hur dosbegränsningen ska ske för kvinnor i
fertil ålder med radiologiskt arbete och vid planerade special-
arbeten av sådant slag att stråldosen förväntas överskrida rekom-
menderat årsvärde.

Tabell 3-3. Rekcamenderade högsta
enligt ICRP 26.

tillåtna Ärliga stråldoser

Radiologiskt
arbete

Mest utsatta
individer
inom befolkningen

Helkroppsdos

Organdos
Dos till ögonlinsen

50 mSv

500 mSv
150 mSv

1 mSv,
enstaka år 5 mSv
50 mSv
50 mSv

Beträffande helkroppsdosen vid radiologiskt arbete konstateras i
ICRP 26, att hittillsvarande erfarenheter har visat, att tillämp-
ningen av kommissionens rekommenderade dosgräns 50 mSv för stora
grupper av radiologiska arbetare medför att individens årliga
stråldos i medeltal blir omkring 5 mSv och att mycket få individ-
doser kommer i närheten av gränsvärdet. Kommissionen förutsätter
att detta förhållande ej ändras i framtiden, dvs ambitionen ska
vara att den årliga helkroppsdosen i medeltal till arbetare i
kärnkraftverk ej överstiger 5 mSv. Verksamheten får normalt inte
planeras så att en stor andel av arbetarna uppnår årsgränsen 50
mSv.

För exponering som förväntas kunna pågå under många år, t ex via
ett läckage från ett avfallsförvar, rekommenderar ICRP övre
gränsen 1 mSv/år för icke yrkesverksamma i överensstämmelse med
ovanstående.

3.2.4 Svenska strålskyddsföreskrifter

Arbete med radioaktiva ämnen regleras i Sverige av Strålskyddsla-
gen. Tillståndsgivande myndighet för sådant arbete är SSI, som har
att meddela föreskrifter och villkor. Några specifika föreskrifter



SFR1
SSR 3.2-5
1987-09-30

för slutlagring av radioaktivt avfall har dock inte utfärdats.
SFR1 relateras därför till strålskyddsföreskrifter för radiologisk
verksamhet vid kärnteknisk anläggning samt till föreskrifter om
utsläppsbegränsningar för radioaktiva ämnen gällande för kärn-
kraftverk. Dessa har i tillämpliga delar utnyttjats som underlag
för den radiologiska dimensioneringen av SFR1.

Svenska föreskrifter som begränsar stråldoser till personal i
radiologiskt arbete baserar sig på ICRPs rekommendationer. De
föreskrifter som har utfärdats för de svenska kärnkraftverk som är
i drift innehåller ICRPs tidigare rekommendationer givna i ICRP
Publication 9 (1966). Numera hänvisar dock Statens Strålskyddsin-
stitut till ICRP 26. (Anm. Föreskrifterna för radiologisk verksam-
het vid kärnteknisk anläggning liksom föreskrifter om persondos-
mätning är för närvarande under omarbetning.)

För utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftstationer gäller
föreskrifter som under 1977 fastställdes av regeringen efter
förslag från Statens Strålskyddsinstitut (SSI FS 1977:2). De
tillämpas från 1981.

För att begränsa helkroppsdosen till närboende från utsläpp ska
anläggningen konstrueras så att följande referensvärden innehålls
(gäller totalt från samtliga reaktorer på förläggningsplatsen):

Den effektiva dosekvivalenten till individer bör underskrida
0,1 mSv per år. Under vissa driftförhållanden är upp till 0,5
mSv per år tillåtet (efter det att föreskrifter meddelats av
SSI).

Angivet referensvärde avseende dosen till individer hänför sig
till de personer som förväntas erhålla den största dosen från
anläggningen och ska innefatta summan av dosbidragen från samt-
liga utsläpp av radioaktiva ämnen, såväl till luft som till vat-
ten.

3.2.5 Föreskrifternas tillämpning på SFR1:s deponeringsskede

Under deponeringsskedet kan de föreskrifter som gäller för kärn-
kraftverken i tillämpliga delar användas. Verksamheten vid SFR1
skiljer sig dock på inånga sätt från arbetet vid kärnkraftverk,
framför allt genom att ingen lös aktivitet förekommer vid normal
hantering av avfallet i SFR1. Det betyder att inga normaldriftsut-
släpp förekommer och vidare att personalen enbart utsätts för
externstrålning. Förhållandena vid mispöden redovisas i kapitel
6.6 /3-4/.

Föreskrifter med relevans är de som berör personal i radiologiskt
arbete. Vid dimensioneringen av. SFR1 har därför gällt att uppfylla
allmängiltiga krav såsom:
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Dosgränser till personal i radiologiskt arbete ska
innehållas och erforderlig rapportering ska utföras.

En av Strålskyddsinstitutet godkänd radiologisk föreståndare
ska ansvara för att arbetet bedrivs i lämpliga former från
strålskyddssynpunkt.

Strålskyddsinstruktioner ska finnas för verksamheten.

För transport av radioaktiva ämnen gäller speciella bestämmelser
baserade på rekommendationer framtagna av IAEA. Bestämmelserna
behandlas i transportplanen för SFR /3-5/.

Speciella bestämmelser gäller radon i underjordsanläggningar /3-
6/. Dessa har beaktats vid utformningen av berganläggningens
ventilationsutrustni-.g.

3.2.6 Föreskrifternas tillämpning på SFR1:s förvaringsskede

Gällande föreskrifter är anpassade till system där det är möjligt
att förändra drifttillståndet och därigenom förutsättningarna för
omgivningspåverkan.

Slutförvaret är efter förseglingen ett passivt system, vars funk-
tion inte förutsatts kunna påverkas genom mänskliga ingrepp. Detta
gör att föreskrifterna inte kan tillämpas på SFR1 i förvarings-
skedet.

Mot bakgrund av detta har följande allmänna riktlinjer valts som
underlag för den radiologiska dimensioneringen vad avser SFR1-
anläggningens förvaringsskede.

1. Slutförvaret ska utföras så att de för förläggningsplatsen
gällande föreskrifterna för utsläpp fortfarande ska kunna
uppfyllas. Dvs inteckningen av ekvivalent helkroppsdos till
kritisk grupp ska under normala förhållanden ej förväntas
överrtiga 0.1 mSv/år.

2. Bedömningen av anläggningens funktion grundas på rimligt
ogynnsamma antaganden om de i analysen ingående parametrarna
varvid hänsyn tas till förväntade händelser och förändringar
under fOrvaringsskedet.

3. Anläggningens funktion vid onormala eller extrema situationer
eller under mycket långa tidperioder där en tillämpning av
dagens förhållanden vore meningslös, redovisas för att belysa
det aktuella avfallets potential till omgivningspåverkan.
Konsekvenserna relateras till ICRPs föreslagna gräns 1 mSv/år
som livstidsgenomsnitt.
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4.

För tidsperioden bortom några tusen år kommer dagens dosbe-
räkningar att förlora sitt värde som mätare av säkerhetsni-
vån, på grund av de stora osäkerheter som införs via antagan-
den om naturens och människans framtida utveckling samt
möjliga förändringar i matvanor, näringskedjor samt männis-
kans förhållande till och användning av naturen.

Konsekvenserna av osannolika scenarier relateras till det av
den internationella strålskyddskommissionen, ICRP, rekom-
menderade gränsvärdet 1 mSv/år, samt där det är möjligt, till
situationens sannolikhet att uppkomma.



SFR1
SSR 3.3-1
1987-09-30

3.3 DIMENSIONERING AV BYGGNADER OCH BERGRUM

3.3.1 Byggnadsbelastningar

Byggnadskonstruktioner, som ingår i SFRl-anläggningens underjords-
del, är dimensionerade för att kunna fylla sitt syfte under drift-
skedet och i fråga om förvarsutrymmen för att dessutom motsvara
krav ställde från radiologisk spridningssynpunkt i fråga om lång-
tidsegenskaper (se avsnitt 3.3.4). Byggnader ovan mark betraktas
som konventionella.

Betongsilon är dimensionerad enligt de nya betongbestämmelserna,
/3-7/, varvid lasterna beräknas enligt partialkoefficientmetoden
såsom den är beskriven i SBN avd 2A, kap 21A /3-8/. De båda
normerna ger regler för brottsäkerhetskontroll både för "normala
laster" och sk "olyckslaster". övriga konstruktioner är
dimensionerande enligt Bestämmelser för betongkonstruktioner
(Statens betongkommitté: B5, B6, B7).

Stålkonstruktioner är dimensionerade enligt metoder med "tillåtna
påkänningar" enligt Stålbyggnadsnorm 70 /3-9/ jämte tillhörande
normer för svetsning, skruvförband och rostskydd. Lasterna beräk-
nas därvid enligt SBN 80 /3-10/. Dimensionering med hänsyn till
olyckslaster är utförda med gränslastmetod med antagen lastfak-
tor = 1,0 liksom för betongkonstruktioner.

3.3.2 Bergrummens stabilitet

Bergrummen i SFR1 ska under byggnads- och deponeringsskedet
uppfylla de stabilitetskrav som erfordras för en personsäker miljö
i anläggningen. De olika rumsdelarna har i stor utsträckning valts
i dimensioner som kan betraktas vara konventionella, dvs med mått
vilka erfarenhetsmässigt ger god bärighet och stabilitet. Berg-
rummet för siloförvaret är speciell, varför stabiliteten bekräf-
tas separat med en serie beräkningar. Till grund för beräkningarna
ligger bergets initialspänningar samt bergarternas och sprickornas
egenskaper. Vid uppförandet av berganläggningen har berget för-
stärkts i sådana partier där detta bedömts vara nödvändigt.
Åtgärderna har bestått i bultning och påläggning av sprutbetong,
som i vissa fall armerats.
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3.3.3 Strålskärmsdimensionering

Målsättningen för strålskärmsdimensioneringen av SFR1 har varit
att begränsa den genomsnittliga personaldosen till 1/10 av ICRP:s
rekommenderade gränsvärde på 50 mSv/år.

Strålkällorna i SFR1 utgöres av redan deponerat avfall i respek-
tive förvarslokal eller avfall som för tillfället deponeringshan-
teras. Dessutom utgör transportbehållare med avfall (ATB och
container) strålkällor vid temporär uppställning och förflyttning
ovan jord och inom bergrumsanläggningen.

Följande principdisposition gäller för vidtagna strålskyddsarran-
gemang och för därtill hörande dimensioneringskrav i fråga om
skärmning etc.

Området ovan jord liksom drifttunnelnedfarten betraktas som
"vanlig väg" på vilken radioaktivt gods kan transporteras
utan föreskrift om kontrollerat område.

Bergrumsanläggningens byggdel är okontrollerat område.

Terminalbyggnaden, utgörande uppställningsplats för ATB,
betraktas som kontrollerat område.

Centrala drifttunnelvägar med angränsande förvarslokaler
betraktas som kontrollerat område.

Tabell 3-4 visar de klassningsgränser som använts vid dimensione-
ring av strålskärmar.

Maximala ytdosrater för enskilda avfallskollin har vid dimensione-
ring av strålskärmar i förvaret förutsatts vara:

SilO
BMA
BTF

500
30
10

mSv/h
mSv/h
mSv/h

I undantagsfall kan dessa gränser komma att överskridas, vilket
kan kräva speciella åtgärder och restriktioner.

För BLA har det enskilda kollits maximala ytdosrat ej använts som
dimensionerande, på grund av dels de många kollityper som kan
förekomma, dels den varierande ytdosratfördelningen hos dessa
kollin. Istället har beräkningarna gjorts för hela standardcon-
tainrar som är lastade enligt IAEA's transportbestämmelser.
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Beteckning

Klass 0

Klass I

Klass II

Klass III

Dosratnivå

< 0,003 mSv/h

< 0,01 mSv/h

0,01-1 mSv/h

> 1 mSv/h

Område
tillträdesbarhet

Okontrollerat om-
råde, obegränsat
tillträde

Kontrollerat om-
råde, obegränsat
tillträde
(i praktiken max
40 h/vecka)

Kontrollerat om-
område, begränsat
tillträde 1-5 h/
vecka

Kontrollerat om-
område, begränsat
tillträde under
övervakning

Färg-
kod

Blått

Gult

Rött

För bergsalarna, liksom för siloförvaret med dess angränsande
utrymmen, finns ett sk grundtillstånd, där avfall finns deponerat
i förvaret, men ingen inlastning pågår. Bergsalarna är för detta
fall dimensionerade så, att områdena utanför själva förvarings-
ytan, dvs omlastningszoner, luftslussar etc. ska hålla klass
I. Personalen ska obehindrat kunna röra sig i dessa utrymmen även
när förvaret är helt uppfyllt.

Inlastningsbyggnad och inlastningstunnel intill siloförvaret är
också dimensionerade för att hålla klass I i grundtillståndet.
Även utrymmet ovanför siloschakten håller normalt klass I när
betonglocken är pålagda.

Då inlastning av avfall pågår fås lokalt förhöjd strålnivå. Detta
beaktas genom att inlastningen i BLA och BTF sker med hjälp av
strålskärmat fordon. Hanteringen av det medelaktiva avfallet i BMA
och Silo sker fjärrstyrt. Även i tunnlarna direkt utanför förvars-
portarna kan klass I temporärt överskridas under inlastningsfa-
sen. Ett alarmsystem som indikerar när inlastning pågår är därför
installerat.

För transporterna inom förvaret gäller beaktande av IAEA:s trans-
portregler. Strålskärmar användes för att skydda föraren av de
olika trarsportfordonen. För landsvägstransporter gäller 0,02
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mSv/h som maximal dosrat i förarhytten. För övriga transporter är
målsättningen att hålla dosen till föraren lägre än 15 mSv/år,
även med konservativa uppskattningar beträffande körtider, etc.

Transportbehållare och containrar är även dimensionerande från
strålskyddssynpnnkt för väggar i de byggnader som passeras i
bergrumsanlägc . .ngen. Drift- och servicebyggnadernas väggtjocklek
är anpassad .; att klass I innehålls även då ett avfallsfordon
passerar. :" - Driftbyggnaden gäller att skärmningen även är till-
räcklig .'. att förhindra störning av den personmonitor som är
placera-, x byggnaden.

£ • •- Terminalbyggnad ovan jord är strålskärmad med avseende på
' insportbehållare av typ ATB, då dessa står uppställda i väntan
r'x nedtransport till förvaret. Området utanför byggnaden, med
vissa restriktioner framför portarna, liksom resten av ovanjords-
delen, är okontrollerat.

Gentemot omgivningen gäller att maximalt tillåtna staketdosrater
innehålls genom avståndsseparering. Mellan omgivande fri vattenyta
och terminalbyggnadens portar läggs dessutom en vall som utgör
strålskydd.

Strålskärmsberäkningar för byggnader (över och under mark), för-
varslokaler samt för transportfordon redovisas i /3-11/.

3.3.4 Dimensionering av byggnader och bergrum med hänsyn till
förvaringsskedet

Förvarets långsiktiga säkerhet är baserad på samverkan mellan
olika barriärer, konstruerade och naturliga. I kapitel 8 redovisas
barriärfunktionerna och det skydd mot spridning som den valda
utformningen av SFR1 ger. För att uppnå önskade barriärfunktioner
har krav ställts på byggnads- och bergrumsdimensioneringen. Utöver
krav för driftskedet har tilläggskrav ställts för förvaringsskedet
resulterande i följande utformning:

Förvaringsutrymmena är utformade så, att de i samverkan med
avfallskollin uppfyller önskad barriärfunktion för utrymmet i
fråga, t ex med hänsy. till sättningar i avfallet och gasut-
veckling.

I siloförvar är lerbarriär och betongkonstruktion utformade
på ett sådant sätt, att utläckning av radioaktiva ämnen
huvudsakligen sker genom diffusion.

Bergsalarna är utformade så att återfyllnad
mån så bedöms erforderligt.

är möjlig i den
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3.3.5 Skydd mot inre och yttre påverkan

Seismisk dimensionering

Den seismiska aktiviteten och risken för framtida jordskalvsbe-
tingade markskakningar Sr enligt den utförda statistiska analysen
av jordskalvsfrekvensen mycket låg inom Formarksområdet. Inga för
markskakningar känsliga delar kommer att finnas i förvarets berg-
rum och siloförvaren skyddas av lerbarriärer. Vidare begränsas
förvaret av svaghetszoner dit eventuella störningar på grund av
jordskalv sannolikt kommer att koncentreras. Mot denna bakgrund
behöver inte SFR1 dimensioneras särskilt för inverkan av jord-
skalv.

Yttre Översvämning

Skydd mot yttre översvämning har skapats genom en "tätvall" kring
tunnelnedfarterna. Tätvallens överkant ligger 3,5 m över normal
havsvattennivå. Vågbrytande pirar och vallar bidrager till att
eliminera risken för inströmning av havsvatten i bergrumsanlägg-
ningen vid extrem högvattennivå och kraftiga vindar.

I händelse av ett extremt kraftigt skyfall ("1000 -årsvärde") kan
regnvatten rinna ned i förvarets drift- och byggtunnlar. Det är
dock fråga om begränsade mängder vatten och föranleder inga speci-
ella arrangemang.

Inre öv« ränning

Ned inre översvämning avses ackumulering av bergdränagevatten i
sådan omfattning att onormala vattennivåer uppstår inom bergrums-
anläggningen. För att minimera risken för inre översvämning har
uppsamlingsbas8ängernas storlek och länshållningssystemets utpump-
ninskapacitet valts med utgång från ett konservativt tillflöde och
för ett funktionsavbrott under tolv timmar (elkraftbortfall,
pumpfel etc).

Missilskydd

Det finns i SFR1 inga trycksatta
fall av brott kan ge missilverkan.

rörsystem eller liknande som i
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Fysiskt skydd

SFR1 kommer inte att innehålla fissilt radioaktivt material. An-
läggningen bedöms vidare inte vara attraktiv från sabotagesyn-
punkt, då endast mycket små aktivitetsmängder kan frigöras utan
bruk av omfattande våld. De skador som kan åsamkas anläggningen
genom sabotagehandlingar, leder inte till oacceptabla omgivnings-
konsekvenser ens om man är förhindrad att vidtaga motåtgärder.
Därav följer att kravet på fysiskt skydd ej är större än för
konventionella industrianläggningar, dvs normalt industristängsel
med inpasseringskontroll och på icke arbetstid låsta portar.

Krigsskydd

Bergförläggning ger ett mycket gott skydd mot spridning av radio-
aktiva ämnen i händelse av krigshandlingar. Anläggningen kan på
kort varsel överges. Efter ett avL :ott kan driften återupptas. Om-
fattningen av återställningsarbetena är beroende av i vilken mån
länshållning kunnat upprätthållas under mellantiden. Ett vatten-
fyllt förvar leder dock inte till någon oacceptabel situation.
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3.4 DIMENSIONERING OCH UTFORMNING AV TEKNISKA
DRIFTFUNKTIONER

3.4.1 Allmänna förutsättningar

Skillnader mellan förekommande avfallskollin i fråga om förpack-
ningstyp och innehåll har lett till en uppdelning av bergrumsan-
läggningen i skilda förvarstyper med lokalmässig åtskillnad. Denna
uppdelning samt etappindelning av utbyggnaden av SFR1 har styrt
utformning och dimensionering av anläggningens tekniska driftsys-
tem. En del av dessa utgör anläggningens hanteringssystem med
uppgift att betjäna respektive förvarslokal i fråga om erforder-
liga transporter och behov av deponeringshantering av avfallskol-
lin. Till tekniska driftsystem räknas även den utrustning som har
till uppgift att i alla lägen trygga personalens miljö och säker-
het samt begränsa omgivningskonsekvenser av missöden och extrema
händelser (ventilationssystem, brandskyddssystem, länshållnings-
system, alarmsystem etc).

Hanteringssystemen (transport- och deponeringssystem) är generellt
utformade så, att manuell betjäning ej normalt ska erfordras inom
områden med begränsad tillträdbarhet, dvs inom klass II- och III-
områden. Detta har resulterat i fjärrstyrd hantering av avfall i
Silo och BMA samt strålskärmad truckhantering i BLA och BTF. Det
har även påverkat valet av fjärrstyrd terminalfordonsdrift inom
bergrumsanläggningen.

Hanteringssystemen är vidare beträffande onormala situationer
utformade så,

att enkla fel och störningar inom systemet leder till ingen
eller försumbar konsekvens för personal samt till en helt
opåverkad omgivning,

att missöden (allvarligare fel och störningar) inom systemet
endaet i ogynnsamma fall ger konsekvenser för personal och
påverkan på omgivningen,

att extrema situationer med synnerligen liten sannolikhet kan
hanteras på ett kontrollerbart sätt och medge ett sluttill-
stånd utan att personal- och/eller omgivningspåverkan blir o-
acceptabel.

Vidare gäller som grundläggande krav för SFRl-anläggningen, att
säkerheten hos en teknisk funktion ej får vara beroende av en
avbrottsfri elkraftförsörjning. Personalens säkerhet påverkas
således ej av elkraftbortfall i anläggningen. Ej heller leder
detta till någon radiologisk omgivningspåverkan. Enskilda tekniska
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funktioner, som normalt är beroende av elkraftförsörjning är på
grundval av detta krav utformat så, att de intar ett säkert vilo-
läge under avbrottstiden.

Den normala driftsituationen innebär specifika, förutbestämda
arbetsmoment etc för berörd personal. Detta garanterar en betryg-
gande säkerhet i och med att situationen ingår som konstruktions-
förutsättning. Arbetarskydd i vanlig mening kan därvid tillgodoses
såväl som den radiologiska säkerheten.

För att motsvara kraven enligt ovan har tänkbara felsituationer
legat till grund vid utformning av tekniska lösningar. Dessa
inkluderar möjligheter att försätta den aktuella tekniska utrust-
ningen i ett kontrollerbart tillstånd för reparation etc.

Behov av redundant utrustning föreligger i verklig mening (momen-
tan funktion) endast i ett fåtal fall: vissa tekniska lösningar
vad gäller lyftanordningar för avfallskollin kan sägas inkludera
redundanta funktioner, vidare är terminalfordonets styr- och
nödfunktioner försedda med redundans. Tillgången på momentana re-
servfunktioner ger i dessa fall en lägre sannolikhet för att en
onormal situation ska inträffa.

3.4.2 Transport

All transport av avfallsgods, såväl ovan jord som inom bergrumsan-
läggningen, samt även övrig trafik under jord, ska regleras och
beordras i varje enskilt fall. Transport- och trafikövervakningen
sker därvid i huvudsak från bergrumsanläggningens Driftcentral
under överinseende av ansvarig driftledare, övervakningssystemet
är utformat så, att risken för kollisioner eller liknande trans-
portmissöden kan betraktas vara försumbar.

Generellt gäller för fordon, som ska trafikera bergrumsanlägg-
ningen, att behörighet krävs, såväl vad gäller den tekniska for-
donsutrustningen som ifråga om körkompetens hos föraren.

Fordon aktuella för transport till och från samt inom bergrumsan-
läggningen utgöres i flertalet fall av standardfordon, godkända
och registrerade av TSV (Trafiksäkerhetsverket). För transport av
AT3 användes speciellt fordon, sk terminalfordon. Även detta for-
don är med vissa dispenser godkänt och registrerat av TSV.

Temtinalfordonet kan styras automatiskt utefter slingor i körbanan
från en position på markplanet ned via drifttunneln till
respektive förvar. Från säkerhetssynpunkt ger detta en definierad
risknivå, som med hjälp av teknisk utformning kan hållas mycket
låg. Fordonet är utrustat med redundanta nödfunktioner för att
säkerställa att det i onormala situationer kan bromsas. Fordonets
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strömförsörjningsskena kan genom manuell omkoppling anslutas till
reservmatning.

3.4.3 Deponeringshantering

All deponeringshantering av avfall i förvarstyperna Silo och BMA
ska ske fjärrstyrt från driftbyggnadens driftcentral (DC). Styr-
ning och övervakning ska vid behov också kunna utföras från lokala
manöverruin i anslutning till resp. förvar.

Alla åk- och lyftrörelser åstadkommes med traversutrustningar,
vars utformning är sådan att individuell hantering av avfallskol-
lin är möjlig. Deponeringen sker i enlighet med förutbestämda
koordinatsystem, utgörande grund för styrsystem och deponerings-
registrering.

Traversutrustningen i Silo ska även användas vid pågjutning av
betong på deponerat avfall.

För att reducera risken för att onormala situationer ska leda
till missöden, är såväl den mekaniska utrustningen som styr- och
övervakningsanläggningen försedd med blockerande funktioner samt
nödfunktioner.

För förvarstyperna BTF och BLA sker deponering av avfall med hjälp
av truck. Denna är försedd med erforderlig strålskärmning för
föraren.

3.1.1* Ventilation

Ventilationen av bergrumsanläggningen är uppdelad i två fysiskt
skilda delar: ett ventilationssystem avsett för anläggningens
förvarsdel och ett för dess byggtransportdel. Båda är dimensione-
rade och utformad» i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens anvis-
ningar för bergrunisanläggningar.

Ventilationssystemet för driftdelen är utformat så att principen
om riktad ventilation erhålles vad gäller såväl radiologiska
aspekter som ifråga om avgaser från fordon. Dessutom möjliqgör
systemet selektiv brandgasavledning från brandberörd förvarslokal
och från tunnelvägar. Driftdelens huvudfläktar, vilka är placerade
på inarkplanet, är dubblerade med avsikt att förenkla förebyggande
underhåll. Risken för omfattande ventilationsbortfall har därmed
minimerats.

övervakning av luftburen aktivitet i driftdelens ventilationsfrån-
luft sker med hjälp av centralt placerat (1VB) partikelfilter som
analyseras regelbundet. Vid eventuellt missöde kan drabbad för-
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varslokal avskärmas. Möjlighet finns att temporärt eller permanent
inmontera filter i förvarslokalernas fränluftsutrustning.

3.4.5 Länshållning

Bergdränaget samlas upp i två dränagebassänger, en på huvudnivån
för bergsalarna samt en vid siloförvarets botten. Den övre drä-
nagebassängen utgör samtidigt brandvattenreservoar vid extrema
brandsituationer.

Storleken på bassängerna medger långvarigt bortfall av kraftför-
sörjning till pumpar eller annan anledning till utebliven pump-
funktion (12 timmar). Den övre bassängen bräddar över till den
nedre, varför översvämning på förvarets huvudnivå inte kan in-
träffa.

Provtagning av bergdränagevattnet är möjligt för kontroll av
eventuell kontaminering.

3. t. 6 Elkraft

SFR1-anläggningens elkraftförsörjning baseras på två inkommande
yttre matningsvägar varav den ena betraktas som ordinarie och den
andra som reserv. Den ordinarie matningen försörjer anläggningens
huvudtransformator, reservmatningen går direkt in på ovanjords-
ställverkets utgående försörjningsskena (10 kV), vilket alltså
innebär, förutom reservförsörjning vid yttre fel, att huvudtrans-
formatorn kan förbikopplas vid fel på denna.

Kraftförsörjningen i anläggningen är uppdelad på en A-försörjning
och en B-försörjning, varvid effektuttagen normalt är fördelade
lika på resp. transformator. Uppdelningen möjliggör anslutning av
dubblerade objekt till var sin försörjning. Arrangemanget med två
huvudskenor är föranlett av dimensionerings- och drifttekniska
krav. Något krav på redundansförsörjning av elkraft enligt kärn-
kraftmodell föreligger ej.

Underjordsdelens transformatorer (A-resp B-transformator) är
fysiskt separerade och dimensionerade så att i stort sett hela
lasten vid behov kan tas ut från en enhet i drift. Manuella över-
kopplingsåtgärder i ställverken möjliggör därvid fortsatt drift
vid fel på den ena försörjningsdelen.

Central kontroll- och övervakningsutrustning ska vara tillgänglig
under viss tid efter inträffat nätbortfall. Utrustningen matas
därför från batterisäkrat nät. Notsvarande krav och arrangemang
gäller för nödbelysning, alarm- och kommunikationssystem.
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Tekniska fel på inmatningsvägar kan leda till manuellt inkopp-
lingsbehov av reservmatning. Denna operation är driftklar efter ca
1/2-timme vid bemannad anläggning, inom max 2 tinnar vid obeman-
nad. Större och allvarligare fel på ordinarie inmatningsväg&r har
en medianavbrottstid på ca 5 timmar. I fråga om behovet att upp-
rätthålla bl.a kontroll-och övervakningsfunktioner under en rimlig
bortfallstid, har en dimensionerande tid av 3 timmar valts för
batteriförsörj ningen.

3.4.7 Kontroll och övervakning

Kontroll och övervakning av förvarets transport och avfallshan-
tering samt av förekommande servicefunktioner administreras från
förvarets Driftbyggnad. Den är utförd utan momentana redun-
dansmöjligheter. Vissa basfunktioner (elkraft, ventilation,
länshållning etc) kan parallellövervakas från Ventilationsbygg-
nad 1VB.

För väsentliga transport- och hanteringsfunktioner är systemen för
styr- och övervakningen dubblerade. För terminalfordonet gäller
att redundanskrav ställs på initiering av nödfunktioner.

Lyft- och hanteringsfunktionerna har utöver centrala utrustningar
försetts med lokala manöver- och övervakningsutrustningar för att
förenkla arbetet i vissa situationer.

3.1.8 Brandförsvar

Målsättningen med brandförsvaret är att dels förhindra att en
brand i anläggningen orsakar aktivitetsutsläpp, dels garantera
personalen säkerhet vid vistelse i anläggningen och medge ut-
rymning vid behov. Brandförsvarsåtgärderna reducerar dessutom
egendomsskadorna till följd av brand.

SFR1 är utformat med beaktande av SBN 80 /3-10/ och Arbetarskydds-
styrelsens anvisningar för berganläggningar /3-15/.

Sammantaget är sannolikheten liten för att brand ska uppstå i
anläggningen. 1 förebyggande syfte antas dock antändning kunna ske
i olika situationer, varvid den praktiska målsättningen är att med
skyddsåtgärder begränsa branden till försumbar konsekvens för
personal och omgivning.

Indelningen av SFRl-anläggningen i brandceller redovisas i kapi-
tel 6.4.5 där även redogöres för utrymnings- och insatsvägar.
Brandförsvarsmässigt särskiljs SFRl-anläggningen i två helt olika
delar: ovanjordsanläggning och bergrumsanläggning.
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Ovanjordsanläggningen är byggnadstekniskt helt separerad frän
bergrumsanläggningen och kan betraktas ha konventionell utformning
med ordinär brandbelastning. Fordon och vissa avfallstyper inbe-
griper brännbart material och utgör temporär brandbelastning i
samband med rangering och uppställning i Terminalbyggnaden.

Brand i Ventilationsbyggnad 1VB kan påverka ventilations- och
uppvärmningssystemen för bergrumsanläggningen. Funktionsavbrott i
dessa utgör i sig ingen egentlig risksituation. Däremot måste för-
hindras att brandrök tillföres underjordsdelen via dess
tilluftskanaler. Vid röknärvaro stoppar därför tillhörande fläktar
på impuls från detektorfunktion. 1VB är brandsektionerad, varvid
bl a fysisk separation råder mellan ventilationsutrustning för
förvarsanläggning med tillhörande tunnelvägar och ventilationsut-
rustning för byggtunnelvägar.

Bergrumsanläggningen utgöres av tunnelväger, förvarslokaler samt
drift- och servicelokaler. Anläggningens huvudsakliga brandbelast-
ningar grupperas i typerna: brännbart avfall, fordon, elektriska
utrustningar och personalinstallationer. Största brandbelastning
utgör det brännbara avfallet, men då det deltar passivt i anlägg-
ningen, utgör det risk endast i den mening det kan bli föremål för
brandspridning från annan källa eller föranleda självantandning.
Potentiell riskkälla utgör därvid främst det transporterande
fordonet.

Risk för självantandning föreligger endast i förvarstyp BLA och
med en synnerligen liten sannolikhet.

Brandförsvarets utformning för bergrumsanläggningen är separat
redovisat i /3-16/.

För en väsentlig del av brandförsvaret svarar de tekniska skydds-
funktionerna vilka innefattar:

Brandvattenförsörjning

Sprinklerfunktioner

Branddetektering

Brandventilation

Någon separat ventilationsutrustning för brandgasevakuering finns
dock ej, utan funktionen åstadkommes genom specifik driftläggning
av ordinarie ventilationssystem.
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Till brandförsvaret hör även en organisatorisk del med handlägg-
ning och ansvar för:

fortlöpande tillsyn och underhåll av teknisk utrustning etc,

brandförsvarsutbildning och övning av driftpersonal,

utarbetande av instruktioner, instats- och räddningsplaner.
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3.5 KVALITETSKRAV

Anläggningens säkerhet Sr beroende av driftsäkerheten hos hante-
ringssystemen samt anläggningens utformning med avseende på strål-
skydd för personalen. Något motiv att generellt tillämpa de speci-
ella, av säkerhetsskäl betingade kvalitetssäkringskrav som gäller
för kärnkraftanläggningar, föreligger ej.

Allmänt sett har målsättningen varit, att med hjälp av kvalitet
enligt god teknisk industristandard, uppnå en hög drifttillgäng-
lighet hos den tekniska utrustningen i SFR1.

För deponeringsskedet gäller därvid, att kvalitativa krav ställts
utifrån den riskpotential som den enskilda tekniska funktionen
inrymmer i samband med driftoperationer. Från radiologisk synpunkt
är riskbilden främst knuten till transport och deponeringshante-
ring av avfallskollin.

FOrvaringsskedets funktion relateras till bergrumsutformning och
till statiska byggnadskonstruktioner. Kvaliteten hos utförandet
kan ha direkt påverkan på förvarets långsiktiga funktion. Speci-
ella kvalitetskrav med tillhörande kontroll har därför tillämpats
på bergarbeten och på betongkonstruktioner avsedda att ingå som en
funktionsdel i förvarets barriärsystem med krav på goda långtids-
egenskaper.

Kvalitetsstyrning i byggnads- och driftskedena beskrivs närmare i
kapitel 4.
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1.1 KVALITETSSTYRNING UNDER ANLXCCNINCSSKEDET

4.1.1 Bakgrund och organisation

Konstruktion och byggande av slutförvaret genomfördes av
Vattenfall på uppdrag av SKB. Ett program med riktlinjer för
kvaiitetssMkringsarbetet utarbetades och fastställdes av SKB
(Bilaga A4-1).

Vattenfall har med utgångspunkt från detta program svarat för
genomförande av kvalitetsstyrning och kontroll inom sitt
entreprenaduppdrag.

SKB har haft en övergripande kontroll av Vattenfalls uppdrag. För
granskning av arbetena med bergförstMrkning samt utförandet av
bentonitbufferten i silo-förvaret har SKB anlitat konsulter med
säxskild kunskap inom dessa områden.

Den tekniska utformningen och dokumentationen av anläggningen har
följt de allmänna krav som tillämpas för liknande bergrumsan-
läggningar. Dock har ställda krav på livslängd och tillgänglighet
påverkat materialval och utförande.

4.1.2 Vattenfalls organisation och rutiner

I början av projektet sammanställdes en projekthandbok som
reviderats löpande under projektet.

För handläggning av kvalitetssäkringsfrågor har en kvalitets-
samordnare från kvalitetssäkringsenheten inom Vattenfalls
huvudenhet Konstruktion och Byggande (B) ingått i organisationen.

Befattningsbeskrivningar omfattande ansvar, arbetsuppgifter och
befogenheter har utarbetats för varje funktion inom projektet.

I projektarbetet har respektive enhets normala rutiner och
instruktioner tillämpats. Inom vissa områden har projektspecifika
handlingar upprättats.

4.1.3 Konstruktion och upphandling

För konstruktionsverksamheten har befintliga rutiner och instruk-
tioner tillämpats även vad gäller konstruktionsgranskning. Inom
vissa områden har en mer omfattande granskning utförts.
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Exempelvis har alla armeringsritningar i säkerhetsklass I enligt
BBK 79 granskats av särskild enhet (BKU). För bl a traverser,
brand och berg har extern granskning utförts i samråd med
beställaren.

I konstruktionsverksamheten har även provning av metoder och
prototyper utförts (ex lyftdon, ATB, kringgjutningsbetong).

För upphandling har som regel SV:s inköpsenhet BH anlitats. Vissa
upphandlingar som har haft direkt anknytning till verksamheten på
byggplatsen har utförts av för byggnadsentreprenaden ansvarig
enhet (BYV5).

Vid mer väsentliga upphandlingar har kvalitetsenheten kontaktats i
tidigt skede för genomgång av erforderliga kvalitetssäkrande
åtgärder. Alla upphandlingar infördes på en tidplan för
upphandlingar som även omfattade identifiering av ansvariga
enheter för respektive upphandling.

U.1.U Kontroll under utförandefasen

För att säkerställa en effektiv och lämplig kontroll har
kontrollprogram utarbetats för huvudområdena mekanik, berg och
betong. Dessutom har särskilda kontroll- och provprogram
utarbetats för vissa specifika objekt (ex ventilationskulvert,
bentonit, tätskikt av gummi, ATB och lyftdon). Provprogrammen
identifierar ansvar för kontrollen eller provningen samt
omfattning och utförande.

En förteckning över kontrollprogram och provningsinstruktioner ges
i Bilaga A4-2.

Förutom ovan beskrivna program har även kontrollplaner utarbetats.
Kontrollplanerna hänvisar till kontrollmoraentspecifikationer som
beskriver hur kontrollen ska utföras.

För kontroll av betongarbeten har en särskild kontrollorganisation
(BKU) kontinuerligt arbetat på byggplatsen. Kontrollorganisationen
har delgivit kvalitetssäkringsenheten månatliga utdrag ur dag-
boken.

Uppföljningsverksamheten inom projektet har utgjorts av att
kvalitetsenheten i stor utsträckning har deltagit i det löpande
arbetet. Dessutom har kvalitetsenheten deltagit i de kontrollmöten
som har hållits på byggplatsen (ca 4 ggr/år). Vid dessa
kontrollmöten har uppföljning av kontroll och kontrollprogram
bedrivits samt behandling av kvalitetsfrågor.

För målning och korrosionsskydd har utarbetats en instruktion som
även omfattar specifikationer och kontrollanvisningar. Uppföljning
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och kontroll av ytbehandling har till största delen utförts av en
särskild enhet för korrosion och ytbehandling.

i». 1.5 Dokumentation och driftsättning

Som komplement till de allmänna rutiner som tillämpas inom SV har
en särskild instruktion för dokumentation inom SFR1 utarbetats.
Instruktionen reglerar även omfattning och uppläggning av den
slutliga dokumentationen.

Dessutom har uppföljningar av medverkande enheter ingått i
kvalitetssäkringsenhetens reguljära uppföljningsverksamhet inom
huvudenheten B.

Driftsättning

Som styrande underlag för driftsättning och överlämning av
färdiganläggning har en överordnad driftsättningsinstruktion
utarbetats. Instruktionen omfattar bl a organisation, underlag och
tidplanering.

För planering och uppföljning av driftsättningsverksamheten hålls
varje vecka driftplaneringsmöten. Driftsättning inleds med
provdrift av varje system för att sedan avslutas med
anläggningsprovdrift där samfunktionen mellan olika system provas.
All driftsättningsverksamhet sker i enlighet med i förväg
framtagna skriftliga underlag.
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U.2 KVALITETSSTYRNING UNDER DRIFTSKEDET

Organisationen för driftskedet beskrivs närmare i Kapitel 9.
Vattenfall svarar för drift och underhåll av slutförvaret på
uppdrag av SKB. Arbetena bedrivs enligt av SKB och
tillsynsmyndigheterna fastställda instruktioner.

Kvalitetsstyrningen vid driften av slutförvaret syftar till att
avfallskollina ska hanteras säkert och placeras och kringgjutes i
förvaret på planerat sätt. För driftorganisationens arbete
utarbetas en kvalitetshandbok instruktion för kvalitetsstyrning.

Avfallskollina tillverkas och kontrolleras enligt beskrivningar
som utarbetas för olika avfallstyper. En närmare redovisning av
vad dessa typbeskrivningar innehåller ges i Kapitel 5.
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4.3 BILAGOR

A.4-1 Kvalitetssäkringsprogram för konstruktion och byggande.

A.4-2 Förteckning över kontrollprogram och provningsinstruk-
tioner.
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Bilaga A.»-1

Kvalitetssäkringsprogram för konstruktion och byggande
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SFR-1 Forsmark

Kvälltetssakringsprogram för konstruktion och
byggande

1. INLEDNING

1.1 AllmSnt

StB (Svensk Kärnbränslehantering AB) är byggherre
för SFR-1 (Slutförvar för reaktoravfall). SKB har
uppdragit åt SV (Statens Vattenfallsverk) att
detaljprojektera, konstruera och uppföra SFR-1,
etapp 1. Uppdraget avser» med de undantag som
anges nedan, en totalentreprenad vari ingår alla
markanläggningar, underjordsarbeten, byggnader,
installationer m.m som erfordras för en driftklar
anläggning.

Fördelningen av ansvar och åtaganden mellan SKB
och SV är reglerat i ett byggnadsavtal.

1.2 Målsättning och riktlinjer

Avsikten med detta program är att redovisa all-
männa riktlinjer och krav för att dels uppnå den
kvalitetsnivå på anläggningen som SKB funnit
lämplig, dels uppfylla de säkerhetsmässiga krav
som berörda myndigheter ställer.

Riktlinjer och krav i detta program gäller både
SKB och SV inklusive underleverantörer och kon-
sulter.

SV skall efterhand utarbeta detaljerade instruk-
tioner och anvisningar på basis av kraven i detta
program.

Instruktioner och anvisningar granskas av SKB i
den omfattning SKB finner erforderlig.

1.3 Bakgrund

Något skäl att generellt tillämpa de speciella,
av säkerhetsskäl betingade kvalitetssäkringskrav,
som gäller för kärnkraftanläggningar föreligger
ej då:



Risken för allvarligare omgivningskonsekven-
ser ar väsentligt lägre

Strålningsnivåerna vid underhålls- och repa-
rationsarbeten Sr betydligt lägre

Det ej krävs snabba motåtgärder vid miss-
öden, med undantag för brand.

För vissa system och anläggningsdelar har dock
specifika kvalitetssäkrande åtgärder föreskrivits
utöver de allmänna kraven enligt detta program
samt gällande normer och föreskrifter.

För övriga system och anläggningsdelar gäller de
föreskrifter som anges i gällande normer och an-
visningar för byggande och montage. I den mån
normer och anvisningar saknas skall den praxis
följas, som gäller inom sådan industri där höga
kapitalkostnader motivierar en inriktning mot hög
drifttillgänglighet.

1.4 Klassning

Klassning i enlighet med bestämmelser rörande
betongarbeten, stålbyggnadsarbeten samt elinstal-
lationer införes som regel på berörda ritningar.

1.5 Programmets giltighetsområde

Verksamheten inom projektet SFR kan indelas i
huvudskedena projektering och konstruktion,
byggande, deponering samt förslutning. Detta pro-
gram avser endast de första skedena projektering
och konstruktion samt byggande.

Programmet gäller de arbeten som ingår i SV:s
åtaganden, och som förtecknats i bilaga 1.

I begreppet konstruktion och byggande inkluderas
driftsättning och inaktiv provdrift.



2. ORGANISATION

2.1 Projektorganisation

Projektorganisationen för SFR framgår i stora
drag av organisationsplanen, Bilaga 2.

Inom SKB svarar projektchefen gentemot SV för
styrningen av projektet. Inom SV skall finnas en
projektstab ned er. projektledare som sammanhål-
lande och ansvarig för SV:B genomförande av upp-
draget. Projektledaren skall fortlöpande till
SKB:s projektchef redovisa hur arbetet fortskri-
der och samråda med honom om aktuella åtgärder.

SV skall upprätta en detaljerad organisationsplan
med befattningsbeskrivningar för nyckelpersoner i
organisationen. Härvid skall nyckelpersonernas
befogenheter och ansvarsområden definieras.

2.2 Kvalitetsverksamhet

Kvalitetsverksamheten inom SV skall baseras på
att varje enhet är ansvarig för planering, sam-
ordning och utförande av kvalitetssäkrande in-
satser inom sitt verksamhetsområde samt att kva-
litetssäkringsarbetet drivs efter de riktlinjer
som anges i detta kvalitetssäkringsprogram.

Kvalitetssäkringsenheten inom SV:s avdelning B
har det övergripande ansvaret för kvalitetssäk-
ringen inom projektet.

Som grunddokument för kvalitetssäkringen inom
SFR- 1 projektet används SFR- 1 projekthandbok i
vilken detta program utfärdat av SKB ingår. Pro-
jekthandboken kompletteras med förteckning över
för projektet gällande instruktioner.

Chefen för kvalitetssäkringsenheten har rätt att
avbryta fortsatt arbete som visar uppenbara bris-
ter eller avvikelser från givna instruktioner.
Han är direkt rapporteringsskyldig till projekt-
ledaren inom SV beträffande det löpande arbetet.
Projektchefen inom SKB skall dessutom informeras
direkt i viktiga frågor.



2.3 Samordning och informationsutbyte

Den organisatoriska samordningen internt och ex-
ternt Sr en väsentlig del i kvalitetsprogrammet.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt gränsområ-
den mellan olika personers och enheters ansvars-
områden. Samordningsfrågorna skall klarläggas
skriftligen i följande omfattning.

Samordningsansvar inom SV skall definieras,
dels inom projekt SFR och dels mellan huvud-
kontoret och byggplatsen. Rutiner och in-
struktioner skall upprättas.

Samordningsansvar mellan SKB och SV åvilar
SV. Rutiner och instruktioner skall upprät-
tas.

Beslutsrutiner utarbetas där det klart'fram-
går vem som äger rätt att underteckna be-
slut. Rutinerna skall även beskriva arbetet
med framtagning av underlag för beslut, re-
missförfarande inom B och redovisning till
SKB.

2.4 Myndighetskontakter

All redovisning för myndigheter skall handläggas
av SKB. SV skall härvid biträda SKB inom sitt
verksamhetsområde och även göra SKB uppmärksam pS
vilka kontakter som bör tagas.

Erforderliga kontakter för det löpande arbetet
tas direkt av SV med respektive myndighet på sätt
och i en omfattning som överenskommes mellan SV
och SKB.



3. PROJEKTERING OCH KONSTRUKTION

3.1 Allmänt

Skriftliga rutiner för upprättande och granskning
av projekterings-, konstruktions- och tillverk-
ningsunderlag skall upprättas av SY. Detta gäller
för samtliga i projektet ingående aktiviteter.

3.2 Konstruktionsförutsättningar och -under-

Konstruktionsförutsättningar och -underlag fram-
tagna av SKB utgörs i första hand av handlingar
ingående i "Preliminär säkerhetsrapport för SFR"
/Ref 1/ och handlingar vartill denna hänvisar.
Preliminära säkerhetsrapporten gäller som kon-
struktionsunderlag i de fall inga andra övergri-
pande handlingar översänts från SKB.

Konstruktionsförutsättningar eller -underlag i
övrigt, som framtages av SV och som är väsentliga
för SFR:s prestanda, utformning, funktion eller
kostnader skall godkännas av SKB.

En separat lista innehållande samtliga för pro-
jekt SFR-1 gällande övergripande konstruktions-
förutsättningar och konstruktionsunderlag skall
upprättas av SV och tillställas SKB för godkän-
nande. Varje ändring av denna lista skall också i
fortsättningen godkännas av SKB.

För varje system eller anläggningsdel skall en
separat handling sammanställas där konstruktions-
förutsättningar och konstruktionsunderlag be-
skrivs. I denna handling skall även beskrivas
omfattning av kontroll och provning.

3.3 Beräkningar

Beräkningar skall vara läsbara och utförda i en
form lämplig för reproduktion och arkivering.

De skall vara identifierbara med avseende på ob-
jekt och gällande konstruktionsförutsättningar
och underlag, vidare skall dokumenteras resultat
av eventuella litteraturstudier samt annat appli
cerbart bakgrundsmaterial, förutsättningar etc
liksom identifikation, av databasberäkningar.



Analyser och beräkningar skall redovisas till-
räckligt detaljerat »ed avseende på ändamål, me-
tod, förutsättningar, ingångsdata, referenser och
enheter så att en i ämnet tekniskt kvalificerad
person kan förstå och kontrollera analyser och/-
eller beräkningar och verifiera resultaten utan
att anlita den son utfört desamma.

3.4 Ritningar och specifikationer

Ritningar och specifikationer skall utföras en-
ligt gängse standard och i överensstämmelse med
kraven i kvalitetssäkringsprogrammet.

Rutiner för att säkerställa spårbarheten av samt-
liga ändringar på konstruktions- och kontrollun-
derlag skall upprättas. Samtliga ändringar skall
vara tillgängliga för granskning.

3.5 Granskning och godkännande

Ritningar, beräkningar och övrigt tillverknings-
och kontrollunderlag skall utföras och granskas
i enlighet med av SV fastställda rutiner.

Granskningen skall säkerställa att övergripande
konstruktionsförutsättningar eller specifika
tilläggskrav från SKB samt krav i normer och an-
dra skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller
för detta projekt uppfylls.

Huvudprincipen skall härvid vara att granskning
skall utföras av annan än den som ursprungligen
framställt handlingen.

SV svarar för att den myndighetsgranskning som
erfordras enligt lagar och förordningar kommer
till stånd.

För sådana system eller anläggningsdelar som
skall granskas av SKB eller tillsynsmyndigheterna
upprättar SV en förteckning och en tidplan vilka
granskas och godkänns av SKB.



3.6 Leverantörer och konsulter

Vid anlitande av leverantörer eller konsulter för
frantagning av beräkningar och konstruktionshand-
lingar skall fraatagning och granskning utföras i
enlighet med ovan angivna riktlinjer. Det åligger
SV att tillse, kontrollera och redovisa att detta
genomföres.

3.7 Hantering av konstruktionshandlingar

Skriftliga rutiner för hantering av konstruk-
tionsunderlag skall upprättas av SV.

I dessa instruktioner skall framgå hur granskning
och godkännande av ritningar, beräkningar och
övrigt konstruktionsunderlag utförs.

Rutin för utgivning och distribution, likväl som
indragning eller revidering av handlingar, skall
upprättas av SV.

Ett för projektet gemensamt system för identifie-
ring av dokument skall utarbetas.



4. UPPHANDLING

För att säkerställa att tillfredsställande kvali-
tet erhålls vid upphandling av varor och tjänster
skall skriftliga rutiner utarbetas. Dessa skall
säkerställa att tillämpliga föreskrifter, kon-
struktionsgrunder och andra förutsättningar är
inkluderade eller åberopade genom referensangi-
velser i berörda inköpsdokument.

Ändringar i dokument skall utsättas för samma
granskning och godkännande rutin som gällde vid
framtagandet av originaldokumenten.

Varje avdelning eller sektion är inom sitt område
ansvarig för att underlag framtages, att anbud
granskas och att den utvalde leverantören har
förutsättningar att uppfylla ställda krav. Den
ansvarige svarar för att kvalitetsskynpunkterna
blir tillgodosedda. Projektledaren svarar för
samordning av alla delar i upphandlingsplanen.

För vissa upphandlingar krävs att kvalitetssäk-
ringsenheten utför leverantörsbedömningar.

Omfattningen av dessa framgår av upphandlingspla-
nen.

Beträffande SRB:s medverkan i upphandlingarna
hänvisas till Byggnadsavtalet.



5. KONTROLLRUTINER

Under projektets utförandefas skall kontroll ut-
föras i enlighet ned rutiner son upprättas av sv.

Nedan följer beskrivningar av begrepp son före-
kommer i kontrollverksamheten.

Intern kontroll Sr den egenkontroll som utföres
av arbetsledningen inom egen verksamhet.

Extern kontroll utföres av enhet fristående från
den direkta produktionen.

Kontrollövervakning.

övergripande kontrollövervakning utföres av kva-
litetsfunktionen inom projektet. Den övergripande
kontrollövervakningen omfattar genomgång av doku-
mentation över utfört arbete och kontroll.

Besiktning innebär kontroll eller provning utförd
av därför utsedd besiktningsman. (Officiell prov-
ning som utförs av riksprovplats benämnes ofta
besiktning.)

Slutligt utlåtande

Utgör en totalbedömning av respektive arbetes
kvalitet på basis av utförd kontroll och upprät-
tas av den ansvarige för kontrollövervakningen.
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6. UTFÖRANDE, KONTROLL OCH PROVNIKG

6.1 Mark- och bergarbeten

6.1.1 Markarb€tenx_allraänt
Provning, kontroll och övervakning av nark och
bergarbeten skall där ej annat anges utföras en-
ligt gällande svenska normer.

6.1.2

6.1.2.1 Tätvall, system 112

Kontroll, provning och övervakning av material
och arbetsutförande skall utföras enligt SV:s
rutiner för viktigare permanenta jord- och sten-
fyllnadsdammar i Sverige. Rutinerna skall doku-
menteras av SV.

6.1.2.2 Buffertmaterial, system 191

Utläggning och packning av buffertmaterial skall
ske under närvaro av kontrollant.

Sedan slutgiltigt val av buffertmaterial skett
skall ett detaljerat program över arbetsutförande
samt kontroll och provning upprättas av SV.

6.1.3 Bergarbeten

6.1.3.1 Allmänt

För projektering och konstruktion gäller förutom
allmänna krav enligt kap 3 ovan riktlinjerna i
"Stille H. och Olsson L. Beskrivning av mål och
medel i designstrategi för bergarbeten i SFR-
lagret. Inst. för jord och bergmekanik, KTH 1982-
11-11." /Ref. 2/. Som framgår av denna handling
skall särskild uppmärksamhet ägnas planering och
kontroll av förstärkningsåtgärder under bergarbe-
tenas gång.

6.1.3.2 Berghantering

Kartering skall omfatta alla tunnlar och bergrum
och utföras av särskild sakkunig inom eller utom
SV och utses av 8KB och SV i samråd. På basis av
bl a bergkarteringen sffall bestämmas Åtgärder för
förstärkning och tätning, såsom bultning, injek-
tering eller sprutbetong. I bergkarteringen skall
ingå att upprätta relationsritningar över utförda
förstärkningar.
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6.1.3.3 Permanenta förstärkningar

Permanenta förstSrkningsåtgärder skall bestämmas
av en särskilt utsedd bergförstärkningsgrupp be-
stående av representanter från SVts konstruk-
tionsavdelning och arbetsplats samt av 8KB utsedd
person.

Bergkarteraren skall ingå i gruppen vid behov.

6.1.3.4 Försöndering och injektering

Försondering och injektering skall utföras enligt
i förväg upprättat skriftligt program och i när-
varo av kontrollant. Omfattningen bestämmes av
den ovan nämnda bergförsträkningsgruppen.

Protokoll från vattenförlustmätning och injekte-
ring skall upprättas.

6.1.3.5 Motgjutning av bergytor

Före påbörjande av vitala betonggjutningar mot
berg eller inbyggnad, som förhindrar framtida
inspektion av berget, skall bergytan avsynas och
protokollföras av härför utsedd kontrollant.

6.1.3.6 Deformations- och spänningsmätningar

I samband med framtagningen av konstruktionshand-
lingarna upprättas särskilda program för deforma-
tions- och spänningsmätningar. Programmen skall
tillsammans med arbetsprogram för drivningen
granskas av utomstående expertis, som anvisas av
SKB.

6.1.3.7 Tunneldrivning genom Singö-linjen

Arbetsmetoder för tunneldrivning genom Singö-
linjen är beskrivna i SKB:B "Arbetsrapport SFR
83-02". /Ref 3/.

Ett särskilt nätprogram skall upprättas av SV för
kontroll av deformationer och förskjutningar.

6.2 Betongarbeten

6.2.1

Utförande, provning och kontroll av betongkon-
struktioner skall ske enligt BBR 79, Bestämmelser
för betongkonstruktioner, band 2, material, ut-
förande, kontroll samt enligt övriga gällande
statliga bestämmelser.
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Fabrikstillverkad betong kontrolleras av enheten
för utveckling och kontroll inom SV:s avdelning B
(BKU). Kontrollen utföres i enlighet ned av kon-
trollnäronden för fabriksbetong utfärdade till-
lämpningsbestämmelser för tillverkning och kon-
troll av fabriksbetong (FAB 1977).

Hänvisningar i FAB 1977 till: Bestämmelser för
betongkonstruktioner, material och utförande,
betong (B5-73), får där så är möjligt, ersättas
med motsvarande bestämmelser i BBK79. Val mellan
B5-73 och BBK79 skall avgöras av BKU.

6.2.2 Utförandeklasser

Enligt BBK 79 klassas betongkonstruktioner i ut-
förandeklasser I, II eller III. För SFR-projektet
skall endast klass I och II användas för perma-
nenta konstruktioner. Inom klass I skall dessutom
en för SFR gällande specialklass Is införas. För
konstruktioner i specialklass Is ställs högre
krav på konstruktionsgranskning, utförandets nog-
grannhet och kontrollens nivå än i utförandeklass
I.

Konstruktioner i klass Is skall granskas av utom-
stående expertis som anvisas av SKB.

Klassning skall ske med hänsyn till konstruktio-
nens betydelse med avseende på säkerheten, mate-
rialutnyttjande samt svårighetsgraden vid utför-
andet (artneringstäthet, åtkomlighet i form o d).

Silorna, system 134, klassas i specialklass Is
medan övriga konstruktioner klassas i utförande-
klass I eller II.

Huruvida en anläggningsdel skall hänföras till
klass I eller II beslutas av ansvarig konstruktör
i samråd med den systemansvarige.

Utförandeklass anges på arbetsritning.

6.2.3 Kompetenskrav

I utförandeklass I respektive II skall den ansva-
rige arbetsledaren och den ansvarige kontrollan-
ten ha den kompetens som anges i BBK 79, band 2.
I specialklass Is erfordras dessutom särskild
erfarenhet från komplicerade betongarbeten pch
med särskild tonvikt på glidformsarbeten.
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Arbetsledningens och kontrollpersonalens kvalifi-
kationer och kompetens skall skriftligen redovis-
as, innan arbetet påbörjas.

Ansvarig arbetsledare och ansvarig kontrollant
skall innan arbetet påbörjas lämna skriftlig be-
kräftelse på att de tagit del av för arbetet ak-
tuellt kontrollprogram och att de åtagit sig re-
spektive kontrolluppdrag och det ansvar detta
medför.

6.2.4 Beredning_av_betongarbeten

För utförandeklass Is gäller att innan arbete
påbörjas skall "ritningsgenomgång" göras samt
utförandeprogram skriftligen redovisas.

"Ritningsgenomgång" skall ske i samråd mellan
arbetsledning, konstruktör och kontrollant och
omfattar genomgång av för det aktuella arbetet
gällande dokument.

Arbetsledningen skall redovisa och följa ett ut-
förandeprogram, som anger hur arbetet avses att
bedrivas (personal, utrustning, kapacitet, gjut-
metod, särskilda kontroller m.m).

En enklare form av arbetsberedning än det ovan
angivna utförandeprogrammet skall alltid göras
före varje gjutning oavsett utförandeklass och
dokumenteras på särskild blankett.

6.2.5 Kontroll av betongarbeten, organisation

i
Kontrollen uppdelas i internkontroll och extern-
kontroll i enlighet med kap 5.

För den interna kontrollen svarar arbetsledning-
en. För organisation och omfattning kan t ex
tillämpas riktlinjerna i SV:s handling B-cirkulär
nr 19. Härutöver gäller för utförandeklass Is att
arbetsledningen förstärks med hänsyn till arbete-
omfattningen i utförandeprogrammet. Beträffande
utförandeprogram se punkt 6.2.4 ovan.

För den externa kontrollen svarar en från den
direkta produktionen oberoende person eller enhet
vid behov i samverkan med ansvarig konstruktör.

Omfattningen av kontrollen framgår av nedanståen-
de tabell.
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Utförande-
klass

Intern kontroll Extern kontroll

Klass I o II

Material

Utförande

Ansvarig eller
biträdande ar-
betsledare,
stickprovskon-
troll.

Ansvarig eller
biträdande ar-
betsledare,
100 % övervak-
ning enl.
BBK 79 9.6.2

Kontrollant,
stickprovs-
kontroll.
Dok.»kontroll

Kontrollant,
stickprovs-
mässig över-
vakning och
kontroll.
Dok.-kontroll

Klass is

Material

Utförande

Enligt klass I

Enligt klass I,
dock förstärkt
arbetsledning

Enligt klass I

Kontrollant,
ständig över-
vakning och
kontroll.
Dok.-kontroll

6.2.6

Kontroll av betongarbeten skall redovisas i sepa-
rata kontrollplaner för dels materialkontroll,
dels utförandekontroll. Dokumentationen skall
vara sådan att om underkända resultat erhålls
skall berörda gjutdelar kunna lokaliseras.

Ansvarig kontrollant övervakar att kontrollpla-
nerna följs.

Utförd kontroll signeras av respektive kontroll-
ant med innebörd att föreskriven kontroll utförts
och att föreskrivna krav uppfyllts.

Vid upprättandet av kontrollplanerna skall för
SFR särskild vikt läggas vid beständighetsfrågor-
na för de konstruktionsdelar som i framtiden blir
oåtkomliga för inspektion, och i all synnerhet
silorna. Således skall speciella kontrollinsatser
inriktas på materialegenskaper, betongsammansätt-
ning, vattentäthet och täckskikt för armeringen.
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Formulär för kontrollplaner samt kontrollinstruk-
tioner skall upprättas av SV.

Normenlig provning enligt BBK 79 skall utföras av
betongstationen och resultaten dokumenteras på
särskilda formulär.

6.3 Stålbygqnadsarbeten

6.3.1 Allmänt

Med stålbyggnadsarbeten avses här stommar och
stomkompletteringår tillhörande de egentliga
byggnadsarbetena.

Grundläggande för material, utförande och kon-
troll rörande stålbyggnadsarbeten är Stålbygg-
nadsnorm 70 (StBK-Nl) utgiven av Statens Stål-
byggnadskommitté. Denna norm kompletteras av öv-
riga publikationer från Statens Stålbyggnadskom-
mitté. Andra normer och föreskrifter som har an-
knytning till stålbyggnadsarbeten är exempelvis
IKH Lyftdonsnormer och av Arbetarskyddsstyrelsen
utfärdade publikationer.

6.3.2 Klassning_av_stålby>9gnadsar be ten

Klassning och krav på konstruktion, utförande,
kontroll och provning framgår av stålbyggnads-
normerna och utarbetas av ansvarig konstruktör.
Klassning införes på ritning.

6.3.3 £onjrollgla£e^_och_-in8truktioner

För stålbyggnadsarbeten som ej är bärande, för
vilka stålbyggnadsnormen ej är tillämplig (klass
0), upprättas vid behov generella handlingar in-
nehållande krav på material, utförande, kontroll
och dokumentation.

För konstruktioner där grundkontroll enligt stål'
byggnadsnormen krävs skall en generell kontroll-
plan upprättas. Alternativt redovisas kraven sys-
tematiskt uppställda på särskild ritning. Om
tillläggskontroll skall utföres upprättas sär-
skild objektsbunden kontrollplan. Enstaka
tilläggskontroll får dock redovisas på ritning.

6.3.4 Kontroll av stålbyggnadsarbeten, organi-
l

För stålbyggnadsarbeten utföres kontroll som
egenkontroll om myndighet ej föreskriver annat
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(ex. kranbanor). Särskilda krav rörande kontroll
skall framgå av kontrollunderlag för respektive
objekt.

6.3.5

Granskning och kontroll av konstruktionshandling-
ar dokumenteras genom signer ing av handlingarna
på gängse sätt.

Kontroll av tillverkning och montage dokumenteras
genom signering av berörda kontrollmoment i kon-
trollplan eller genom utfärdande av särskilt kon-
trollintyg för konstruktion med enbart grundkon-
troll. Kontrollintyg kan ha formen av ett sam-
lingsintyg för en viss måttlig mängd av kontruk-
tioner av likartad typ.

övervaknings- och avsyningsbesök hos leverantörer
skall dokumenteras.

6.4 Hanterings- och lyftutrustningar

För alla hanterings- och lyftutrustningar inom
SFR- 1 Forsmark skall IKH Lyftdonsnormer beaktas.
Officiell provning skall utföras i den omfattning
som ASS föreskriver.

Kontroll och provning av hanterings- och lyftut-
rustningar skall utföras i enlighet med krav som
införes i kontrollplaner eller annat underlag.

6.5 övriga anläggningsdelar

El- och kontrollanläggning (system 500, 600)
Servicesystem m m (system 300, 700, 800)

6.5.1 Allmänt •

För dessa anläggningsdelar förutses inga särskil-
da krav för utförande, kontroll och provning ut-
över de som dels anges i gällande normer och
föreskrifter, dels kan sägas vara praxis för in-
dustrianläggningar .

Undantag från ovanstående gäller dock för system
345, System för kontrollerat dränage samt system-
grupp 860, Brandskyddssystem.

6.5.2 Sy.s tem_f Or .kontr oiler a t_dr änage.J34 5)

Generella kontrollplaner skall upprättas för rör
och rördelar av plast, kolstål respektive rost-
fritt stål.
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Kontrollintyg skall sammanställas successivt av
tillverkaren.

6.5.3

Projektering, konstruktion, utförande, kontroll
och provning utförs enligt gällande normer.

Systemutformningen samt viktigare detaljkonstruk-
tioner ingående i brandskyddssystemet skall
granskas av sakkunnig part som anvisas av SKB.

6.6 Ytbehandling

Respektive behandlingstyp skall specificeras i en
målningsbeskrivning antingen ByggAMA-baserad el-
ler i enlighet med SV:B egen praxis. I målnings-
beskrivningen skall redovisas godkända fabrikat
för respektive behandlingstyp.

För standardkomponenter som skall levereras fär-
digmålade, -förzinkade e.d. enligt tillverkarens
standard skall kontrolleras att ytbehandlingen
uppfyller de gällande kraven för SFR-projektet.

Kontrollplaner skall innehålla erforderliga mo-
ment för kontroll och provning av ytbehandlings-
arbeten. SV skall upprätta erforderliga procedur-
beskrivningar.
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7. ÄNRINGAR OCH AVVIKELSER

7.1 Xndr ingsverksamhet

Ändringar av fastställt underlag skall behandlas
enligt rutiner som utarbetas av SV.

Xndringår som påverkar konstruktion, tillverkning
eller kvalitet skall därvid genomgå samma proce-
dur som gäller för granskning och godkännande av
de ursprungliga dokumenten.

Ändringar av redaktionell art behöver inte genom-
gå samma procedur men skall dock alltid granskas
samt godkännas av den ansvarige handläggaren.

Samtliga ändringar av fastställt underlag skall
dokumenteras på ett överskådligt sätt.

Orsak till änring skall framgå av dokumentation-
en, antingen på berörd handling eller genom refe-
rens till annan handling.

7.2 Hantering av avvikelser

Som avvikelse betraktas egenskap, utförande, do-
kumentation eller funktion som avviker från fast-
ställda krav. SV skall upprätta rutiner för åt-
gärder som skall vidtagas om avvikelser uppstår.

Rutinerna skall ange regler för hantering av av-
vikande material eller komponent för undvikande
av oavsiktlig användning eller installation.

Rutinerna skall ange bl a följande:

Rapportering av avvikelsens art

Ansvarig för avvikelsens tillrättaläggande

information om avvikelse till berörda parter
med förslag till åtgärd

Granskning och godkännande av föreslagen
åtgärd

Kontroll av ersatt eller åtgärdat material

Orsaker till avvikelser och korrigerande
åtgärder för att förhindra ett upprepande.

Avvikelser skall rapporteras skriftligen på ett
särskilt formulär.
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8. DOKUMENTATION

SV skall ansvara för upprättande, nottagande,
distribution och kontroll av alla erforderliga
dokument för kvalitetskontrollen, t ex provnings-
intyg, kontrollrapporter, betongjournaler, dag-
böcker och liknande. SV ansvarar Sven gentemot
SKB att dokumentation frän huvudleverantörer och
underentreprenörer utarbetas och granskas.

Dokument, som behövs för att visa kvaliteten och
utförandet i färdigt skick och kontrollen därav,
skall märkas och arkiveras så att de lätt kan
återfinnas. Dokument skall skyddas från åverkan
och skador och arkiveras på brandskyddet ställe.
Den samlade dokumentationen skall färdigställas
successivt och förvaras i ett speciellt arkiv för
vilket SV utarbetar rutiner.

Kontrolldokumentationen skall vara lätt tillgäng-
lig för SKB och tillsynsmyndigheterna. Dokumenta-
tionen skall redovisas till SKI av SKB i omfatt-
ning som senare bestämmes.
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9. UPPFÖLJNINGAR

9.1 Allmänt

Planerade och dokumenterade uppföljningar skall
genomföras. Målet för dessa Sr att verifiera att
projektering och uppförande samt ändrings- och
kompletteringsarbeten sker i enlighet med kvali-
tetssäkringsprogrammet, samt att fel och brister
som upptäcks blir åtgärdade.

Kvalitetssäkringsprogrammets efterlevnad skall
följas upp genom:

Uppföljning inom egen organisation som ut-
förs av ansvariga för respektive enhet

Kvalitetssäkringsenhetens genomgångar in-
ternt inom SV samt hos leverantörer.

9.2 Uppföljning inom egen organisation

Organisationsenheterna skall själva följa upp
aktiviteterna för att verifiera att arbetena be-
drivs enligt de principer, anvisningar, instruk-
tioner etc som anges i kvalitetssäkringsprogram-
met. Uppföljning gäller oavsett om aktiviteterna
utförs av egen eller inhyrd personal.

9.3 Kvalitetssäkringsenhetens verksamhet

Ett system för planerade och dokumenterade in-
terngenomgångar skall finnas för att verifiera
överensstämmelse med kvalitetssäkringsprogrammet
och för att bestämma programmets effektivitet.

Skriftliga rapporter med rekommendationer om kor-
rigerande åtgärder skall vid behov utarbetas och
tillställas chefen för berörd enhet. Uppföljning
skall ske av att de krav som ställts på korrige-
rande åtgärder har blivit genomförda.

Genomgångar skall planeras samt utföras med en
frekvens som står i proportion till områdets be-
tydelse för kvalitetssäkringskraven.

Genomgångar skall i första hand utföras när vik-
tigare händelser sker i verksamheten, såsom start
av konstruktionsgranskning, start av montagekon-
troll, start av provdrift etc.
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Genomgång skall Sven utföras när det kan misstän-
kas att någon anläggningsdel eller leveransdel
inte fyller kraven pi utförande eller säkerhet
eller att någon väsentlig ändring i kvalitetssäk-
ringsprogrammet har skett.

Kvalitetssäkringsenheten inom B svarar för plane-
ring och genomförande av interna och externa ge-
nomgångar som skall utföras i enlighet med skriv-
na instruktioner och checklistor.

Väsentliga genomgångar rapporteras i förväg till
8KB för att bereda 8KB möjlighet att deltaga i
verksamheten.

Skriftlig rapport skall utarbetas med en samman-
fattning av resultatet samt med rekommendation
till korrigerande åtgärder.
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Bilaga A.»-2

Förteckning över kontrollprogram och provningsinstruktioner

Ärende

Transportbehållare, program för provning PH
av prototyp med inredning BVN-16/84

Funktionsprov av transportbehållare
och lyftdon

BVM-instruktion
BVM-236:!

Hanteringsprov av transportbehållare
och lyftdon

BVM-instruktion
BVM-240:2

Kontrollprogram för byggnadsarbeten Kontrollprogram
(Omfattar betongarbeten och bergarböten) BVB4-l/84:4

Kontrollprogram för stålkonstruktioner
och hanteringsutrustning

BVM-instruktion
BVM-254:1

Täthetsprov ventilationskulvert etapp 1 Provprogram
BKH6-86:!

Kontrollprogram för tätskikt
av gummi

Kontrollprogram
BKH6-86:02

Kontrollinstruktion för vältbetong Kontrollinstruktion
BVB4-9/86

Kontrollprogram för buffertmaterial

Provningsprogram för kringgjutning
av kokiller

BVB3-32/86:01

BKU3-MC/CO
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5.1 INLEDNING

I detta kapitel beskrivs det kortlivade låg- och medelaktiva
avfall som uppstår bl a vid drift av kärnkraftverk, och som ska
förvaras i SFR1. Beskrivningen avser såväl kemisk och fysikalisk
form som innehåll av olika radionuklider. Beskrivningen bygger
dels på de typbeskrivningar, som utfärdats för de huvudtyper av
avfall som förekommer, dels på särskilda inventeringar av av-
fallsvolym och innehåll av radioaktiva ämnen.

SFR1 är dimensionerat utifrån de avfallstyper och prognoserade
mängder som idag föreligger /5-1/. Framtida avfallstyper kan
eventuellt ge en något annorlunda bild. Detta är ett av skälen
till att etapp två av SFR1 ännu inte definitivt har fastställts
till omfattning och utseende. Hittills har förändringar i be-
handlingsmetoderna i Sverige nästan alltid inneburit en reduktion
av volymen, och detta förväntas också bli fallet om/när nya
behandlingsformer introduceras.

SFR1 är planerat och dimensionerat för att ta emot driftavfallet
från samtliga kärnkraftreaktorer i Sverige samt från CLAB och
Studsvik (som i sin tur tar emot radioaktivt avfall från sjukhus,
forskningsinstitutioner och industri).
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5.2 RÄAVFALL

5.2.1 Hur avfallet uppkommer

Källan till det radioaktiva avfallet är kärnklyvning i reaktor-
härden .

Vid kärnklyvningar genereras dels klyvningsprodukter, varav många
är radioaktiva, dels neutroner, som leder till nya kärnklyvningar.
Kärnklyvningsprocesserna äger rum i bränslet.

Neutronstrålningen ger även upphov till aktivering av ämnen. Genom
neutronabsorption, samt omvandlingar hos uranet i bränslet bildas
transuraner, t ex plutonium. Liksom klyvningsprodukterna bildas
transuranerna i själva bränslet, och kommer endast ut till reak-
torvattnet om det finns bränsleskador.

Även konstruktionsmaterialen i härden samt kylmediet kan absorbera
neutroner varvid radioaktiva ämnen bildas. Dessa benämns akti-
veringsprodukter .

Genom en allt bättre bränsleteknik har överföringen av radioak-
tivitet från själva bränslet till reaktorvattnet minskat kraftigt
under den tid vi haft kommersiella kärnkraftreaktorer i Sverige.

Vissa av klyvningsprodukterna, främst Cs, I och ädelgaser har
sådana kemiska egenskaper att de kan komma ut till reaktorvattnet
även vid små bränsleskador.

De största aktivitetsmängderna i reaktorvattnet härrör emellertid
från aktivering av ämnen utanför själva bränslestavarna. Dels
gäller detta ämnen lösta i eller dispergerade i reaktorvattnet,
dels ämnen på ytor vilka väts av kylmediet och från vilka de
radioaktiva nukliderna kan övergå till reaktorvattnet.

Vattnet i primärkretsen genomgår kontinuerlig rening, vilken bland
annat syftar till att avlägsna de radioaktiva ämnena. Detta görs i
de s.k. parallellreningskretsarna med hjälp av jonbytarmassor, som
tar upp de radionuklider som förekommer som joner i reaktorvatt-
net. Jonbytarmassorna fångar också upp så kallat CRUD (Chalk
River Unidentified Deposits), det vill säga dispergerade partiklar
bestående av oxider-hydroxider av konstruktionsmaterial.

En del aktivitet avgår även från det utbrända bränslet i för-
varingsbassänger vid kärnkraftverken och i det Centrala Lägre4- för
Använt bränsle (CLAB). I dessa system utnyttjas jonbytarmassor för
rening på ungefär samma sätt som i parallellreningen.

Även om huvuddelen av den radioaktivitet som lämnar härden sålunda
frånskiljs i parallellreningskretsen, kommer små andelar vidare
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till andra system. I kokarreaktorerna används jämförelsevis stora
volymer jonbytarmassor och mekaniska filtermassor för rening av
det vatten som kondenserats i kondensorn. Till följd av att små
mängder förs över från reaktor till turbin blir detta vatten och
dessa filtermassor svagt radioaktiva.

Ytterligare jonbytarmassa, mekanisk filtermassa och fällningsslam
erhålls från vattenreningsanläggningen, inklusive rening av av-
fallsvatten före utsläpp.

Ovan har beskrivits hur, mer eller mindre radioaktiva, jonbytar-
massor, filtermasssor och slam uppkommer. Dessa benämns med ett
gemensamt namn vått avfall. Vid kärntekniska anläggningar genere-
ras emellertid även fast avfall vars volym är betydligt större
samtidigt som dosraten ofta är mycket lägre. Det våta avfallet
genereras kontinuerligt under drift och kan sägas uppkomma när
innehållet i filtren töms för att ersättas med ny filtermassa.
Det fasta avfallet uppkommer oftast i samband med ingrepp av olika
slag, huvudsakligen under revisionsavställningar.

I många fall utgörs det fasta avfallet av komponenter vilka ingått
i primärsystemet eller andra aktiva system, men huvuddelen uppkom-
mer genom att material förs in på klassad area, används, kon-
tamineras, samt kasseras. I praktiken kommer huvuddelen av det
material som tas in till klassad area förr eller senare ut i form
av radioaktivt avfall. I vissa fall kan dock material tas ut för
återvinning eller återanvändning, vilket bland annat kräver att
man kan visa att det är praktiskt taget fritt från radioaktivitet.

5.2.2 Materialtyper

Det våta avfallet består huvudsakligen av kornformig jonbytarmas-
sa, pulverformig jonbytarmassa, mekaniska filterhjälpmedel och
fällningsslam.

Jonbytarmassorna består av organiska polymerer med inslag av sura
eller basiska grupper, vilket ger katjon- respektive anjonabsor-
berftnde förmåga. Joner i vattnet absorberas sålunda på dessa
grupper, medan crud fastnar på ytorna hos filtermassorna. Jon-
by tarmas san kan vara kornformig (ca 1 mm stora korn) eller pulver-
formig (ca 0,1 mm stora korn). I avfallssammanhang hanterar man
typiskt följande kombinationer av vått avfall var för sig

kornformig an- och katjonmassa

kornformig an- och katjonmassa innehållande borsyra (från
PWR)

pulverformig an- och katjonmassa samt mekaniska filterhjälp-
medel

fällningsslam och indunstarkoncentrat.
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I tryckvattenreaktorerna (R 2, 3 och 4) används i stor utsträck-
ning även filterpatroner för frånskiljning av partiklar (mekanisk
filtrering). Dessa består av fibermaterial (t ex tråd) samt en
perforerad stomme vilken bär upp filtermaterialet och möjliggör
ett effektivt vattenflöde genom detta.

Mycket lite oljebaserat material ingår i avfallet då oljeavfall
(t ex mineralolja från system för smörjning av turbinerna) i de
flesta fall renas så att den kan friklassas för konventionell
förbränning.

En stor del av avfallet består av metaller, framförallt kolstål
och rostfritt. Metallskrot uppkommer huvudsakligen under revisio-
ner i samband med kassering och modifiering av utrustning. Volymen
(och vikten) hos denna typ av avfall har minskat under senare år
till följd av ökat utnyttjande av komponentdekontaminering och
friklassning.

Största volymen råavfall utgörs av brännbart fast avfall. Genom
förbränning i Studsvik eller deponering lokalt vid kärntekniska
anläggningar blir den kvarvarande volymen för deponering i SFR1
dock jämförelsevis liten. Avfallet består huvudsakligen av cel-
lulosa (papper, bomull och trä) och plast (t ex polystyren, PVC,
polyetylen, polypropylen e t c ) .

Den markdeponering av svagt radioaktiva komponenter, sopor och
skrot som sker lokalt vid vissa av kärnkraftsanläggningarna,
innefattas inte av denna redovisning.

Bland ytterligare material som förekommer i avfallet kan nämnas
mineralull (som används för isolering), betong och tegel. Härut-
över ingår ytterligare ett antal material och ämnen i små mängder.
Ytterligare detaljer framgår av materialkatalog. /5-2/

I Tabell 5.2-1 visas en typisk årsproduktion råavfall från en
kärnkraftreaktor.

Tabell 5.2-1. Mängd råavfall son produceras i ett kärnkraftverk
under ett år (typiska värden).

volym vikt
m3 ton

kornformig jonbytarmassa

pulverformig jonbytarmassa

medelaktivt fast avfall

lågaktivt brännbart avfall

lågaktivt fast avfall, ej brännbart

10

33

7

450

60

4

13

3

35

17
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5.2.3 Radionuklider i driftavfallet

Nuklidfördelningarna hos avfall från kärnkraftverk och CLAB följer
vissa mönster och beror bland annat av andelarna av klyvningspro-
dukter och aktiveringsprodukter. Hånga nuklider är kortlivade och
avklingar snabbt, varför de saknar eller är av ringa betydelse för
hantering och deponering i SFR1. I det följande diskuteras därför
endast nuklider med längre halveringstider än ett år. En samman-
ställning av radionuklider i reaktoravfall ges i /5-3/. De vik-
tigaste resultaten ges i det följande.

Aktiveringsprodukter

En typisk nuklidfördelning för aktiveringsprodukter i avfallet
från kraftreaktorer visas i Tabell 5.2-2.

Tabell 5.2-.?. NuklidfBrdelning, aktiveringsprodukter.

Nuklid Halverings- Typ av Aktivitets-
tid, år strålning andel i förhåll-

lände till 60Cö

55Fe

5

20

75

2

5

100

700

000

000

.7

.3

gamma

gamma

beta

gamma

beta/gamma

gamma

1

1

10"1

10-3

io-6

10-3

Aktivitetsandelarna har angetts för tiden för produktion.

Som framgår av tabellen, är halveringstiden för de två dominerande
nukliderna järn-55 och kobolt-60 mindre än 6 år, varför de saknar
betydelse efter ca 100 år. För hanteringsskedet är det nästan
enbart kobolt-60 som är av betydelse på grund av sin höga andel
samt inte minst sin högre energi i strålningen jämfört med järn-
55. Den högre energin innebär att strålningen från kobolt-60 är
jämförelsevis starkt penetrerande och fordrar, om strålningen ska
skärmas, en relativt kraftig strålskärm.
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Klyvningsprodukter

En typisk nuklidfördelning för klyvningsprodukterer i avfallet
från kraftreaktorer visas i Tabell 5.2-3.

Tabell 5.2-3. Nuklidfördelning, klyvningsprodukter.

Nuklid Halverings-
tid, år

Typ av
strålning

Aktivitetsandel
i förhållande
till 137Cs

106Ru

134Cs

90Sr

137Cs

99 T c

135Cs

129j

2

3

1

1.

2.

29

30

.1 X

.0 x

.6 x

0

1

105

106

107

gamma

beta/gamma

beta

beta/gamma

beta

beta

beta/gamma

5

5

5

3

3

X

1

X

1

X

X

X

lo"3

10-2

10-5

10"6

ID'7

Andelarna har angetts för tiden för produktionstillfället.

Som framgår av tabellen, så domineras aktiviteten från klyvnings-
produkter under deponeringsskedet av cesium och strontium. Då
strontium endast avger betastrålning, vilken absorberas redan av
tunna hinder, är det vanligen strålningen från cesium som domine-
rar dosbelastningen under deponeringsskedet. Strålningen från
cesium är betydligt mjukare än den från kobolt-60, varför den
skärmas i jämförelsevis större omfattning av t ex avfallsbehållare
och ger ett mindre bidrag till dosbelastningen än vad som annars
kunde förväntas utifrån dess andel i avfallet.

Transuraner

Mängden transuraner beräknas vara mycket låg i driftavfallet från
reaktorerna och CLAB. Några direkta, rutinmässiga, mätningar av
transuraner i driftavfall från svenska kärnkraftverk genomförs
inte. En uppskattning av totala transuraninnehållet i driftavfal-
let kan dock göras genom att använda data från mätningar på reak-
torvatten, jonbytarmassor och enad i svenska kärnkraftverk och
från direkta mätningar på avfallet i några amerikanska kärnkraft-
verk.

På senare år har transuraninnehållet i driftavfall studerats. /5-
4, 5-5, 5-6/ Resultaten från undersökningarna indikerar att
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transuraninnehållet i driftavfallet från kärnkraftverken är
betydligt lägre än vad som tidigare antagits i den preliminära
säkerhetsrapporten. Mängden transuraner i driftavfallet är san-
nolikt en faktor 10 lägre. I denna rapport bibehålles dock försik-
tigtvis de tidigare värdena.

De säkerhetsmässigt dominerande transuranerna är plutonium-239 och
plutonium-240. Dessa har främst betydelse för förvaringsskedet.

Aktivitetssamnansättning

Vilka nuklider som dominerar i avfallet beror främst på förhållan-
det klyvnings/aktiveringsprodukter samt kemin under radionuklider-
nas väg från härdens och bränslets ytor till avfallet. Andelen
klyvningsprodukterer beror på kvaliteten hos bränslet, vilken har
varierat en del. Under kortare perioder har sålunda halten cesium-
137 varit avsevärt högre än den av kobolt-60. Typiskt är dock
halten cesium-137 lika stor som den av kobolt-60, eller lägre.

Ovanstående gäller totala aktiviteter i avfallet och återspeglar
således situationen i t ex jonbytarmassor från parallellreningen i
primärsystemet. I dessaa binds cesium-137 homogent i jonbytaren
medan en stor del av den kobolt-60, som avskiljs från vattnet
föreligger i crud-partiklar. En del kobolt-60 deponeras på rost-
fria ytor i primärsystemet och byggs in i oxidskiktet.

Genom att cesium-137 således upptas av jonbytarmassorna med högre
selektivitet blir andelen kobolt-60 betydligt större i det fasta
avfallet.

Från Studsviks FoU-verksamhet samt från högskolor, sjukhus och
industri kommer avfall som ska deponeras i SFR1. Även om vissa
undantag förekommer så är dock oftast nuklidföreningarna här
ungefär desamma som vid kärnkraftverken och i CLAB. Bland andra
nuklider som kan förekomma märks tritium, natrium-22, tallium-204
och americium-241. Andelen kobolt-60 kan ibland vara högre, t ex i
avfall där strålkällor ingår.

För strålskärmsberäkningarna för SFR1 används aktivitetssamman-
sättningen:

60Co 50%

137 Cs 50%

För beräkning av omgivningskonsekvenser och dosbelastning till
personalen vid missöden, hanteringsmissöden och brand, används
dels en konservativ uppskattning av aktivitetsinnehåll och dels
ett realistiskt antagande om nuklidfördelnig och aktivitetsin-
nehåll. För de konservativa beräkningarna ansätts aktivitets-
innehållet på sådant sätt art maximalt tillåten ytdosrat på kollit
erhålls. För korrelation av aktivitetsinnehåll mot ytdosrat tas
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hänsyn till dosbidragen från kobolt-60, cesium-134 och cesium-
137. I det realistiska fallet används erfarenhetsvärden.

Det totala aktivitetsinnehållet i SFR1 behandlas närmare i avsnitt
5.5.3.
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5.3 EGENSKAPER AV BETYDELSE
FÖR HANTERINC OCH FÖRVARING

5.3.1 Inledning

Till följd av sitt aktivitetsinnehåll kräver aktivt avfall från
drift av kärnkraftverk särskild omsorg i samband med behandling,
mellanlagring, transport och slutlagring. Dosbelastningen till
personal och allmänhet ska härvid hållas så låg som rimligen är
möjligt med hänsyn till bl a tekniska och ekonomiska faktorer.

5.3.2 Egenskaper av betydelse under deponeringsskedet

Praktiskt taget alla önskemål rörande egenskaper hos låg- och
medelaktivt reaktoravfall kan på ett eller annat sätt hänföras
till ovan nämnda krav på begränsning av stråldoser. Vid normal
hantering bör avfallets egenskaper vara sådana, att aktiviteten
innehålles (dvs inte sprids), eventuell skärmning ej bortfaller,
samt att de önskvärda egenskaperna inte försämras i grad av bety-
delse. Vid onormal hantering gäller att konsekvens i förhållande
till sannolikhet måste vara acceptabel samt att egenskaperna
endast tillåts ändras inom rimliga, acceptabla, gränser.

I normal hantering innefattas förekommande variationer i fukthalt,
temperatur, tryck och tid (fram till förslutning). I normal hante-
ring innefattas även påverkan som sker i samband med lyft av olika
slag samt vid stapling.

Onormal hantering kan bl a innebära, att ett avfallskolli

utsätts för brand

tappas eller välts

utsätts för penetrerande slag eller stötar

utsätts för vatten

Härvid ska egenskaperna vara sådana att konsekvenserna av en
onormal händelse begränsas genom att avfallet endast i begränsad
omfattning sönderdelas eller sprider aktivitet.

Onormala händelser kan även tänkas uppstå till följd av onormala
egenskaper hos avfallskollina. Sådana kan vara självantändning,
utveckling av gaser, sprickbildning, hålfrätning, läckage, yt (con-
tamination m m.
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Genomgångar av tänkbara onormala händelser, missöden, har in-
dikerat att ett antal egenskaper är av intresse att analysera,
bl a

- hanterbarhet

- hållfasthet

- brandegenskaper

För ingjutet avfall är även homogenitet av intresse genom att den
utgör en förutsättning för andra egenskaper.

5.3.3 Egenskaper av betydelse efter förslutning

I kapitel 8 beskrivs hur radionuklidinnehållet i de olika för-
varsdelarna kan tänkas lämna förvaret, penetrera eventuella tek-
niska barriärer, transporteras genom berget, spridas i biosfären,
samt tas upp av människan. Ett antal omständigheter innebär att
såväl individ- som kollektivdoser blir låga, t ex

effektiviteten hos de tekniska och naturliga barriärerna i
och kring förvaret

vattenflödet som för aktivitet till recipienten

avklingning av radioaktiviteten, vilket medför att effek-
tiviteten hos barriärerna kan tillåtas minska med tiden

förläggningen under vatten som innebär att sannolikheten för
intrång kan uteslutas för lång tid framåt.

Det är därför önskvärt, att egenskaperna hos avfallet är sådana,
att ovanstående effekter inte störs. Även här kan det vara lämp-
ligt att tala om normalfallet då man betraktar den mest troliga
situationen, samt olika mindre sannolika scenarier där aktivitets-
spridningen kan tänkas bli större. De olika tänkbara fallen av
intresse belyses i kapitel 8. Kemiska och fysikaliska karakteris-
tika hos avfallet sammanfattas i punkt 5.5.4.

I normalfallet, samt för undvikande av vissa tänkbara onormala
händelser, är följande egenskaper av intresse:

aktivitetsinnehåll (mängd och sammansättning)

diffusionsegenskaper (uttransport av aktivitet från kollin)

mekanisk stabilitet (materialet har en god mekanisk håll-
fasthet)

kemiska reaktioner mellan avfallskollin och konstruktions-
och/eller buffertmaterial (förvarets integritet ska bioe-
hållas under tillräckligt lång tid)
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avfallet har en kemisk form son är lämplig (t ex m a p bild-
ning av mobila komplex).

gasutveckling (eventuellt bildad gas måste kunna transporte-
ras bort så att tryckuppbyggnad undviks)

svallning (eventuell ökad volym måste kunna omhändertas på
ett acceptabelt sätt).
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S.H AVFALLSKOLLIN

5.4.1 Inledning

I avsnitt 5.2 har beskrivits hur råavfall uppkommer samt dess
kemisk/fysikaliska och radiologiska egenskaper. Innan det går
vidare till slutlagring behandlas avfallet vid kärnkraftverken
respektive Studsvik. Syftet med behandlingen kan vara bl a volyms-
reducering, koncentrering av aktiviteten, solidifiering, förpack-
ning, modifiering av fysikalisk/kemiska egenskaper m m.

Det våta avfallet behandlas idag genom solidifiering med cement
eller bitumen, eller genom awattning. Genom solidifieringen
erhålls en avfallsform som är mekaniskt stabil samt beständig
gentemot vatten, vilket bl a innebär säkrare transporter.
Lågaktivt brännbart avfall behandlas genom förbränning och skrot-
avfall ofta genom dekontaminering, varvid friklassning ofta blir
möjlig. Vid förbränningen erhålls en stor volymsreduktion samti-
digt som avfallets kemiska och fysikaliska form ur många aspekter
kraftigt förbättras. En del mycket lågaktivt avfall deponeras
lokalt vid den kärntekniska anläggningen.

Hos avfall med låg densitet kan volymen ofta reduceras effektivt
med hjälp av kompaktering.

Val av behållartyp är intimt förknippat med råavfallets form,
behandlingsmetod samt system för hantering. I Sverige används
eller planeras huvudsakligen följande typer av behållare.

1) kokill av armerad betong,kubisk med kantlängd 1,2 m
2) plåtkokill med samma yttermått som 1)
3) plåtfat med 200 liters innervolym
4) modulanpassade lådor (ett flertal dimensioner)
5) tank av armerad betong (bas 1.3 x 3.3 m, höjd 2.3 m)
6) container (olika storlekar, enligt ISO-standard)

Dessa behållare kan indelas i eller kombineras till tre olika
huvudtyper, vilka hanteras med sinsemellan olika system.

Fat samt modulanpassade lådor kan ingå som innanmäte i en con-
tainer. En container kan också innehålla avfall som packats direkt
i containern. Containrar hanteras i SFR1 med hjälp av gaffeltruck,
försedd med speciellt containerlyft.

De större betongtankarna (bas 1.3 x 3.3 m, höjd 2.3 m) lyfts med
speciella lyftdon, monterade på gaffeltruck, från undersidan.
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Betongkokiller, plåtkokiller samt 200-liters fat lyfts med travers
ovanifrån med hjälp av ett specialkonstruerat lyftok. För 200-
litersfaten används en fatbricka, så att fyra fat kan hanteras
som en enhet, och hanteringsmässigt motsvara en kokill.

En behållare med sitt innehåll av behandlat avfall kallas av-
fallskolli. Avfallskollit är också normalt den enhet som deponeras
i SFR1.

Detaljerade beskrivningar av de olika typer av avfall som produce-
ras återfinns i s.k. typbeskrivningar. Se vidare avsnitt 5.6.5 och
kapitel 20. I Tabell 5.5-1 ges exempel på olika typer av avfalls-
kollin. Syftet med typbeskrivningarna är att visa att kollina
uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till tilltänkt
transport, hantering, slutlagring mm. Dessa frågor diskuteras i
avsnitten 5.5-5.6. I punkterna 5.4.2-5.4.11 nedan sammanfattas
huvudtyperna av avfallskollin samt tillverknings-förfarande och
viktigaste egenskaper. Beskrivningen omfattar såväl befintliga som
planerade typer. De senare har ännu ej godkänts av myndigeterna
för rutinmässig tillverkning. I takt med att nya avfallstyper tas
fram, kommer antalet typbeskrivningar att öka. I många fall kommer
dock befintliga avfallstyper att vara snarlika de nya varför i
dessa fall befintliga typbeskrivningar, eventuellt med smärre
modifieringar kan användas.

Alla avfallstyper kräver ett separat godkännande
digheterna innan de får deponeras i SFR1.

av säkerhetsmyn-

5.4.2 Betongkokiller med cementsol idifierat avfall

Kornformig jonbytarmassa, pulverformig jonbytarmassa, mekanisk
filtermassa (filterhjälpmedel) samt fällningsslam solidifieras med
cemert i tankar av armerad betong (kokiller). De kokiller som
används är kubiska med kantlängd 1.2 m. Dessa avfallskollin
tillverkas för närvarande för kärnkraftverken i Ringhals, Forsmark
(gäller endast slam), Oskarshamn samt för Centrallagret för Använt
Bränsle, CLAB, också i Oskarshamn.

Vid solidifieringen doseras först
avfallet i kokillen, varefter
tillsatser och cement sätts till
under omblandning. När en homogen
blandning erhållits avbryts omrör-
ningen, varvid omröraren lämnas
kvar i kokillen. Slutligen gjuts ett
lock av inaktiv betong. Enligt nu
gällande tillstånd för tillverkning
får ytdosraten ej överstiga 30
mSv/h. Tidigare har denna gräns
legat på 10 mSv/h. En övervägande
del av kokillerna ligger vid produk-
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tionstillfället i intervallet 20-30 mSv/h, medan en mindre del
hamnar under 10 mSv/h.

Kollina utgörs således av ett innehåll av en mekaniskt stabil och
vattenbeständig radioaktiv ingjutningsprodukt omgiven av en kraf-
tig behållare i armerad betong. I förhållande till normal samt
tänkbar onormal påverkan kännetecknas de av en stor obenägenhet
till antändning, en god mekanisk stabilitet, samt god resistens
mot miljöpåverkan.

5.4.3 Plåtfat med cementsolidifierat avfall

Vid kärnkraftverket i Forsmark och i Studsvik solidifieras korn-
formig jonbytarmassa, pulverformig jonbytarmassa, mekanisk fil-
termassa samt fällningsslam och indunstarkoncentrat med cement i
200-liters plåtfat. Faten har standardmått, diameter 0.60 m o~h
höjd 0.90 m.

I Studsvik blandas det våta avfallet med cement direkt i plåt-
fatet. Ingjutningen styrs så att ytdosraten blir högst 50 mSv/h.

I Forsmark sker behandlingen i två steg. Först torkas och för-
behandlas avfallet. Temperaturen är tillräckligt hög för att
åstadkomma en partiell nedbrytning av jonbytarmassan (avgång av
trimetylamin från anjonmassan) sådan att dess förmåga att ta upp
vatten genom svallning avsevärt reduceras. Efter torkning doseras
avfall, vatten och tillsatser till fatet, varvid jonbytarmassan
sväller till sin jämviktsvolym och därefter doseras cement under
omrörning. Ytdosraten är maximerad till 250 mSv/h.

Kollina utgörs således av ett innehåll av en mekaniskt stabil och
vattenbeständig radioaktiv ingjutningsprodukt omgiven av en behål-
lare av stålplåt. I förhållande till normal samt tänkbar onormal
påverkan kännetecknas de av en stor obenägenhet till antändning,
god mekanisk stabilitet samt en god resistens mot miljöpåverkan.

5.4.4 Plåtkokiller med cementsolidifierat avfall

Liksom betongkokillerna (avsnitt 5.4.2) innehåller plåtkokillerna
kornformig jonbytarmassa, pulverformig jonbytarmassa mekanisk
filtermassa samt fällningslam (filterhjälpmedel), vilka solidifie-
ras med cement. Då plåtkokillerna har mycket tunnare väggar än
betongkokillerna blir innervolymen ca 70% större. Samtidigt blir
skärmningen sämre. Liksom betongkokillerna är plåtkokillerna
kubiska med kantlängden 1.2 m. Plåtkokiller med betongingjutet
avfall planeras produceras vid Ringhalsverket och vid Forsmarks-
verket .
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I Ringhals är tillverkningsprocessen analog med den för betong-
kokiller med cementsolidifierat avfall (avsnitt 5.4.2) och i Fors-
mark är den analog med den för plåtfat med cementsolidifierat
avfall (se avsnitt 5.4.3).

Kollina utgöres av ett mekaniskt stabilt och vattenbeständigt
radioaktivt innehåll omgivet av en behållare av stålplåt.

I förhållande t.11 normal samt tänkbar onormal påverkan känneteck-
nas kollina av en mycket stor obenägenhet till antändning, en god
mekanisk stabilitet samt en god resistans mot miljöpåverkan.

5.4.5 Plåtfat med bitumensolidifierat avfall

Kornformig jonbytarmassa, pulverformig jonbytarmassa, mekanisk
filtermassa (filterhjälpmedel) samt mindre volymer slam och in-
dunstarkoncentrat solidifieras med bitumen (asfalt) och tappas i
200-liters fat. Faten har standardmått, diameter 0.60 m och höjd
0.90 m. Kollin av denna typ produceras vid Barsebäcksverket och
Forsmarksverket.

I Barsebäck sker ingjutningen av det
våta avfallet med hjälp av en
tunnfilmsindunstare varvid avfallet
torkas och blandas med bitumen.
Blandningen fylls på fat av rost-
fritt stål. Processen styrs på
sådant sätt att ingjutningsprodukten
ej förlorar allt ingående vatten,
vilket innebär, att möjlig volym-
sökning till följd av svallning i
vatten begränsas.

Faten fylls till en nivå sådan, att expansionsutrymme för maximal
möjlig svallning garanteras för huvuddelen av faten. För övriga
fat åstadkommes, vid behov, svällutrymme i en extra svällkropp som
deponeras tillsammans med faten. För närvarande behandlas huvud-
sakligen medelaktiv jonbytarmassa (medan lågaktiv filtermassa
awattnas, se nedan). Hanteringen tillåter en ytdosrat på 500
mSv/h, men de flesta avfallskollina som producerats hittills har
betydligt lägre ytdosrater.

Vid Forsmarksverket finns två bitumeningjutningsprocesser. Bitu-
men- ingjutningen i Forsmark 1 sker i två steg. Först torkas det
våta avfallet i en trumtork, varefter torkat material i satser av
lämplig storlek vidarebefordras till biandaren, där bituminise-
ringen sker. När blandningen är klar tappas ingjutningsprodukten
på fat av stålplåt. Processen styrs så att avfallet får en mycket
låg fukthalt. Endast lågaktiyt vått avfall behandlas med denna
metod. Faten fylls till ca 90% med avfall.
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Även i Forsmark 3 sker bitumeningjutningen i två steg. Först
torkas och blandas jonbytarmassan. Temperaturen är tillräckligt
hög för att ge en partiell nedbrytning av jonbytarmassan (avgång
av trimetylamin från anjonmassan) sådan att dess förmåga att ta
upp vatten genom svallning avsevärt reduceras. Så här långt är
processen nära identisk med den för betongingjutet avfall i
avsnitt 5.4.4 ovan.

Efter torkningen vidarebefordras avfallet till en bländare, där
bitumen tillsätts. När en homogen blandning erhållits, töms
ingjutningsprodukten i ett plåtfat.

Kollin vilka produceras med dessa metoder utgörs sålunda av ett
mjukt innehåll som är beständigt mot vatten omgivet av en behål-
lare i kolstål eller rostfritt stål. I förhållande till normal,
samt tänkbar onormal, påverkan kännetecknas de av en stor obenä-
genhet till antändning, samt en god resistens mot miljöpåverkan.

5.4.6 Plåtkokiller med bitumensolidifierat avfall

Vid Forsmarksverket planeras plåtkokiller även användas för
bitumeningjutet avfall enligt avsnitt 5.4.5. Plåtkokillerna är
kubiska med kantlängden 1.2 m, och hanteras på samma sätt som
betongkokiller. Då för närvarande endast lågaktiva jonbytarmassor
är aktuella för denna kollityp blir ytdosraten begränsad till ca
20 mSv/h.

5.4.7 Betongtankar med avvattnad lågaktiv filtermassa

Pulverformig jonbyt armas sa samt filterhjälpmedel awattnas i
kraftigt armerade betongtankar med basytan 1.3 x 3.3 m och höjden
2.3m. Denna typ av avfallskollin produceras vid Oskarshamnsverket
och vid Barsebäcksverket. Högsta tillåtna ytdosrat är 10 mSv/h.

Betongtankarna är invändigt försedda med en säck av butylgummi
samt en sandbädd innehållande filterpatroner.

Kollin tillverkade på detta sätt utgörs av ett innehåll som är
tillräckligt torrt för att inte förorsaka någon skadlig expansion
vid frysning samt har ett lågt innehåll av radioaktivitet omgivet
av en kraftigt armerad betongbehållare invändigt klädd med en säck
av kraftigt och segt gummi. I förhållande till normal, samt tänk-
bar onormal, påverkan kännetecknas kollina de av en mycket stor
obenägenhet till antändning, en god mekanisk stabilitet samt en
god resistens mot miljöpåverkan.
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5.4.8 Betongkokiller med betongingjutet medelaktivt fast avfall

Betongkokiller med olika väggtjocklekar kan tillsammans med
kringgjutningsbetong u* <öra ett lämpligt transport- och strålskydd
för låg- och medelakt^vt fast avfall. Dessa kokiller har samma
yttermått som kokillerna i avsnitt 5.4.2. Avfallet kan bestå av
filterpatroner, skrot, sopavfall och dylikt som är tillräckligt
aktivt för att motivera utnyttjande av möjligheter till strål-
skärmning. Sådana avfallskollin är aktuella för kärnkraftverken i
Ringhals, Oskarshamn, Forsmark samt för CLAB och Studsvik.

Dessa kollin kan ur slutförvarssynpunkt tillåtas ha en ytdosrat på
ca 500 mSv/h. Den maximalt tillåtna ytdosraten är dock för fler-
talet produktionsanläggningar betydligt lägre.

Filterpatroner produceras i Ringhals 2, 3, och 4. För dessa
används kokiller med ett speciellt förtillverkat innanmäte be-
stående av ett antal cylindriska hål i vilka patronerna passar.
Efter fyllning med patroner sker kring- och övergjutning med
betong.

Även i Studsvik används kokiller med förpreparerade hål i vilka
100-liters fat med osolidifierat fast avfall kringgjuts med
betong.

Övrigt avfall packas direkt i en kokill, eventuellt efter torkning
eller kompaktering, varefter kring- och övergjutning sker.

Kollin tillverkade på detta sätt utgörs således utav en fast
ingjutningsprodukt inkapslad i en kraftig behållare av armerad
betong. I förhållande till normal, samt tänkbar onormal, påverkan
kännetecknas de av en stor obenägenhet till antändning, god
mekanisk stabilitet samt en god resistens mot miljöpåverkan.

5.4.9 Containrar innehållande lågaktivt fast avfall

Lågaktivt fast avfall bestående av skrot, isolering, elektriska
komponenter, plast, cellulosa etc packas i modulanpassade lådor,
plåtfat eller plastsäckar, vilka i sin tur "tätpackas" i en
container. I vissa fall innehåller faten material vilket kringgju-
tits med betong, inklusive kringgjuten aska; även ingjuten aska
kan förekomma. Ett annat alternativ tillämpas för stora komponen-
ter, vilka förankras direkt i containerns stomme, varefter åter-
fyllning kan ske med material av låg densitet, t ex isolering.

För packning av container gäller att de anvisningar som
Trafiksäkerhetsverket ger ut för transport av "farligt gods" ska
tillämpas. Detta ställer bl a krav på surrning av de i container
placerade behållarna. De radiologiska kraven är att IAEAs rekom-
mendationer för transport utan extra stålskärmning ska följas.
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Strålningsnivåerna får därmed inte överstiga 2 mSv/h (ytdosrat)
eller 0.1 mSv/h (två meter från containern).

Fem containerstorlekar kan förekomma. Samtliga har bredden 2.44 m.
Längden kan vara antingen 6.06 m eller 2.99 m, och höjden antingen
2.44 m (helhöjd) eller 1.30 m (halvhöjd). Dessutom förekommer för
den större längden även höjden 2.59 m. Containrarna tillverkas
(enligt ISO-standard) av ett kraftigt ramverk av stål, med utan-
påliggande korrugerad stålplåt som miljöskydd. De är dimensione-
rade för användning under krävande transportförhållanden.

Delar av avfallet som placeras i containrar utgöres enligt ovan av
brännbart material. I en container utgörs uppskattningsvis högst
15 - 20 vikts-% av brännbart material. Explosiva ämnen förekommer
inte. Då containern är relativt tät, kommer en eventuell brand att
begränsas till pyrolysbrand. Någon större risk för självantändning
av godset under eller efter deponering i SFR1 föreligger inte.
Skälet till detta är bl a att material som kan självantända före-
kommer i mycket ringa omfattning. I allmänhet har även avfallet
förvarats en länge tid vid respektive produktionsställe innan det
transporteras till SFR1, varför självantändningsrisken minskat
ytterligare.

Kollin tillverkade på detta sätt utgörs sålunda av en kraftig
stålstomme, i vilken det fasta avfallet förankrats, antingen
direkt eller genom "tätpackning" av innerbehållare, samt ett
utanpåliggande miljöskydd av korrugerad stålplåt. I förhållande
till normal, samt tänkbar onormal, påverkan kännetecknas de av
obenägenhet till antändning, ett gott skydd mot spridning av en
eventuellt uppkommen brand, en god mekanisk stabilitet samt en god
resistens mot miljöpåverkan.
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5.4.10 Plåtfat med betongingjutet avfall

Lägaktivt fast avfall bestående av skrot, isolering, plast, cellu-
losa, aska från förbränning m n ingjuts med betong i 200-liters
plåtfat. Några olika varianter kan förekomma. Skrot o dyl läggs i
100-liters plåtfat (tidigare nätkorgar) och kringgjuts med betong
i 200-liters plåtfat. Aska behandlas antingen genom att fyllas i
100-liters plåtfat, vilka kringgjuts på samma sätt, eller genom
homogen solidifiering med portlandcement, varvid betongblandningen
fylls direkt i 200-liters fat, varefter härdning sker. Dosrater på
1 m avstånd överskrider normalt ej värdet 0.2 mSv/h.

Kollin tillverkade på detta sätt utgörs sålunda av ett fat av
stålplåt med ett innehåll av cementsolidifierat eller betongingju-
tet avfall. I förhållande till normal, samt tänkbar onormal,
påverkan kännetecknas de av en stor obenägenhet till antändning,
en god mekanisk stabilitet, samt en god resistens mot miljöpå-
verkan.

5.4.11 övrigt avfall

I ovanstående avsnitt 5.4.2 - 5.4.10 har huvudtyperna av det låg-
och medelaktiva avfallet från drift av kärnkraftverk m m beskri-
vits. En mindre del av de kollin, som produceras, företer emeller-
tid mindre eller större avvikelser. I många fall är avvikelserna
sådana, att egenskaperna hos avfallet, med hänsyn till såväl
hantering som slutlagring, är jämförbara med dem hos avfallskollin
inom de etablerade kategorierna. Varje sådant s.k. udda avfall
behandlas separat.
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5.5 AVFALLSCODS I FÖRVARET

5.5.1 Avfallsmängder

Prognoser över mängden avfall som ska deponeras i SFR1 uppdateras
med jämna mellanrum. Nedan uppskattade volymer har hämtats ur den
senaste prognosen vilken sammanställts år 1987. Prognosen är
baserad på följande antaganden

Samtliga anläggningar drivs till år 2010

Forsmarksverket solidifierar lågaktiva jonbytarmassor från
samtliga block i bitumen och medelaktiva i cement

Markdeponering tillämpas av Oskarshamnsverket och Forsmarks-
verket för mycket lågaktivt avfall

Lågaktivt avfall i BLA deponeras tillsammans med tillhörande
transportcontainer

Driftsituationen m.a.p. bränsleskador etc. är oförändrad.

Både befintliga och planerade framtida avfallskollin ingår således
vid prognosering av avfallsvolymer. Kännetecknande för flertalet
planerade framtida kollin är att de möjliggör en minskning av
avfallsvolymen. Vid bedömning av totala volymsbehovet i SFR1 har
ingen hänsyn tagits till framtida ändringar.

I Tabell 5.5-1 förtecknas de kollityper som ingår i senaste av-
fallsprognosen. I tabellen anges även producenterna för de olika
typerna och slutligen för vilka förvarsdelar i SFR1 kollina är
avsedda.

Data för samtliga producerade avfallskollin registreras i en
databas hos respektive producent (avfallsregistret). Vid transport
till SFR1 överförs dessa uppgifter till SFRs databas.
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Tabell 5.5-1. Förteckning Over avfallstyper.

Kategori Benämning Förvar i Producent
SFR1

1 Betongkokill med cementingjuten
lågaktiv jbm (jonbytarmassa)

2 Betongkokill med cementingjuten
medelaktiv jbm

3 Plåtfat med cementingjuten
lågaktiv jbm

4 Plåtfat med cementingjuten
medelaktiv jbm

5 Plåtfat med bitumeningjuten
lågaktiv jbm

6 Plåtfat med bitumeningjuten
medelaktiv jbm

7 Betongtank med awattnad
lågaktiv jbm

8 KolIi med B-behållaregenskaper

9 Betongkokill med fat för
medelaktivt avfall

10 Betongkokill med betongingjutna
filterpatroner

11 Kokill med betongingjutna sopor
och skrot

12 Containrar med sopor och skrot

13 Plåtfat med betongingjutna askfat

14 Plåtfat med betongingjutna
sopor och skrot

15 Plåtkokill med cementingjuten
lågaktiv jbm

16 Plåtkokill med cementingjuten
medelaktiv jbm

BMA

SILO ROC

BMA OF

SILO SF

BMA BF

SILO

BTF

SILO

BMA/SILO

BMA/SILO

BMA/SILO

BLA

BLA/BTF

B

BO

S

CS

R

ROCF

RBOCSF

RBOS

BMA

BMA

OSF

RF

SILO RF

forts
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Tabell 5.5-1 (forts)

Kategori

17

18

19

20

21

22

Benämning

Plåtkokill med biturneningjuten
lågaktiv jbm

Betongkokill med betongingjutet
slam

Plåtkokill med jbm i mjuk asfalt

Containrar med biturneningjuten
jbm i plåtfat

Plåtfat med betongingjutna
filterpatroner

Plåtfat med sopor och skrot

Förvar i
SFR1

BMA

BMA

BMA

BLA/BTF

BMA/SILO

BMA

Producent

F

R

F

B

R

R

R = Ringhals, B = Barsebäck, O = Oskarshamn, C = CLAB,
S = Studsvik, F = Forsmark

I Tabell 5.5-2 anges förväntad mängd kollin av olika typ som
kommer att produceras vid de olika produktionsanläggningarna. I
tabellen har vissa kollityper slagits samman till större grupper
ex vis typerna 01 och 02 som i Tabell 5.5-2 betecknas "Betongko-
kill med cementsolidifierad jonbytarmassa" och typerna 09, 10 och
II som betecknas "Kokill för fast avfall". Avfallstyper med endast
ett fåtal kollin producerade/planerade ingår inte i tabellen.
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Tabell 5.5-2. Förväntad total generering av avfallskollin,
huvudtyper fördelade på avfallsproducent.

AVFALLSTYP

Betongkokill med
cementsolidifierad
jonbytarmassa

Plfitkokill med
cementsolidifierad
jonbytarmassa

Plåtkokill med
bitumensolidifie-
rad jonbytarmassa

Plåtfat med cement
solidifierad
jonbytarmassa

Plåtfat med bitu-
mensolidifierad
jonbytarmassa

Kokill för fast
avfall

Plåtfat med fast
avfall

Betongtankar med
awattnad
jonbytarmassa

Container med
fast avfall

Plåtfat med aska
eller bitumen-
solidifierad
jonbytarmassa

R

5700

1200

1100

700

300

3100

Antal kollin (st)

B

11200

300

100

2000

0

3600

100

900

300

700

100

500

C

2500

500

S

3300

1200

200

1500

F

800

1500

100

1200

100

100

100

Tabell 5.5-3 anger den förvarsvolym som tas i anspråk för de olika
avfallstyperna, fördelat på förvarsutrymme. Principerna för för-
delning av avfall på olika förvarsdelar redovisas i avsnitt 5.5.2.
Volymsberäkningarna baseras på faktiskt utrymmesbehov. Kokiller
(betong och plåt) har därvid getts ett utrymmesbehov av 1.73 m3,
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standardfat (200 liter) behöver 0.32 m3 förvarsvolym och contai-
nervolymen är satt till 38 m3 (räknat för fullstor container).

Tabell 5.5-3. Volym av olika typer avfall i kubikmeter fördelat
på de olika fOrvarsutrvmnena.

Avfallstyp

Betongkokill med
cementsolidifierad
jonbytarmassa

Plåtkokill med
cementsolidifierad
jonbytarmassa

Plåtkokill med
bitumensolidifie-
rad jonbytarmassa

Plåtfat med cement
solidifierad
j onbytarmassa

Plåtfat med bitu-
mensolidifierad
jonbytarmassa

Kokill för fast
avfall

Plåtfat med fast
avfall

Betongtankar med
awattnad
j onbytarmas sa

Container med
fast avfall

Plåtfat med aska
eller bitumen-
solidifierad
jonbytarmassa

BIA

26600

2300

fOrvorbvuJ

BMA

1400

2100

2500

100

1100

3500

300

Lym (m3)

BTF

10 100

sno

18100

1400

1000

2500

3100
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Denna tabell innefattar de mest frekventa avfallskollina enligt
prognos 1987. Den innehåller både befintliga och planerade kollin.
Med fortsatt användande av de i dag producerade kollityperna och
med tillägg för ca 5% avfallsvolym, som kan karaktäriseras som
udda avfall, blir totala avfallsvolymen i SFR1 90 000 m3.

5.5.2 Fördelning av kollin i förvaret

För fördelningen av avfallet mellan de olika förvarsdelarna gäller
principen att det avfall som har högst aktivitetsinnehåll ska
placeras i silon. Detta innefattar i princip ingjutningsprodukter
av filtermassor från rening av vatten i primärsystemet (exklusive
massor från kondensatreningen) samt bränslebassänger.

Det mest lågaktiva avfallet, som inte kräver skärmning, placeras i
Bergsalen för Lågaktivt Avfall, BLA. Avfall med måttligt aktivi-
tetsinnehåll, men där viss skärmning krävs, placeras i Bergsalen
för Medelaktivt avfall, BMA, eller BetongTanksFörvaret, BTF.

Fördelningen av avfallskollina på de olika förvarsdelarna styrs
även av de olika typer av hanteringssystem som finns.

I sixon hanteras kokiller av betong eller plåt samt fatbrickor
(innehållande vardera fyra 200-liters fat med innehåll). Stapling
sker till ca 50 meters höjd med kringgjutning var femte meter.

I BMA hanteras också kokiller och fat på fatbrickor. Även här sker
stapling, men till lägre höjd.

I BTF staplas betongtankar två i höjd med hjälp av en gaffeltruck.

I BLA staplas containrar med hjälp av en truck försedd med speci-
ellt containerlyft. Staplingshöjden motsvarar tre fullhöjdscon-
tainrar.

Fördelningen av kollin i SFR1 beror förutom av ursprung och hante-
ringssätt även av innehållet. Det är angeläget att i silon ute-
sluta alla kollin där man misstänker att innehållet så småningom
kan påverka barriärerna (t ex genom svallning, gasbildning eller
kemiska reaktioner). Visst material, som med hänsyn till ursprung-
et normalt skulle deponeras i silon, kan således, för att utesluta
möjligheterna till ogynnsamma förändringar, komma att deponeras i
BMA. Bedömning sker i varje enskilt fall under iakttagande av bl a
de begränsningar för nuklidinventariet, som föreligger för varje
förvarsdel.

Slutligen styrs fördelningen av kollin på de olika förvarsdelarna
av begränsningar i dosrat. Normalt gäller sålunda följande gränser
för ytdosraten:
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Förvar Dosratgräns, mSv/h

BLA 2 (0,1 på 2 m avstånd)
BMA 30
BTF 10
Silo 500

Dessa ytdosratsgränser medför att vissa kollin kan komma att
behöva mellanlagras vid produktionsstället innan de transporteras
till SFR1.

Befintliga transportbehållare är avsedda för kollin med ytdosrater
upp till ca 60 mSv/h vilket medför ytterligare begränsningar för
avfall till siloförvaret. När/om behov uppstår för transporter
till siloförvaret där maximal ytdosrat behöver utnyttjas finns
möjlighet att ytterligare transportbehållare kommer att konstrue-
ras. För transporten från Forsmarksverket finns en behållare för
kollin med ytdosrater upp till 500 mSv/h.

För att få en optimal fördelning av kollina i förvaret sker den
slutliga fördelningen av kollin mellan förvarsdelarna vid plane-
ring av verksamheten i SFR1, med hänsyntagande till eventuella
begränsningar i olika kollins möjliga placeringar. Situationen
följs upp dels genom avfallsregistret samt ett motsvarande regis-
ter för var i SFR1 olika individuella kollin deponeras, dels genom
prognoser för avfallsproduktionen vilka avses uppdateras med några
års mellanrum.

Enligt nu aktuella planer och prognoser blir fördelningen av de
olika avfallskollina på förvarsdelarna den som framgår av Tabell
5.5-3. I Bilaga A5-1—6 visas schematiskt resulterande fördelning
av avfall i olika förvarsutrymmen.

5.5.3 Aktivitetsinnehåll

Som framgår av Typbeskrivningarna samt SKIs avfallsregister så
mäts aktivitetsinnehållet nuklidspecifikt för alla avfallskollin
som produceras. Genom det dataregister som hålls för driften av
SFR1, där positionen hos varje deponerat kolli registreras samt
avfallsregistret, kan hela tiden aktivitetsinnehållet i de olika
förvarsdelarna av SFR1 uppdateras kontinuerligt. Vidare kan man
med hjälp av avfallsvolymsprognoser samt antaganden rörande
aktivitetsinnehållet hos framtida avfall, få fram uppskattningar
av aktivitetsinnehållet i de olika förvarsdelarna.

En sådan uppskattning av aktivitetsinnehållet i de olika förvars-
delarna av SFR1 redovisas i Tabell 5.5-5. För framräkningen av
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dessa data har vissa antaganden gjorts om fördelningen mellan
aktiveringsprodukter och klyvningsprodukter. /5-3/

Dessa antaganden baseras på mätningar gjorda på olika typer av
avfall och på avfall från olika produktionsanläggningar.

Det totala aktivitetsinnehållet i SFR1 räknat per år 2010 har
beräknats så att det summerade aktivitetsinnehållet i SFR1 blir
10 1 6 Bq.

De nuklidmängder som anges i tabell 5.5-5 innehåller betydande
marginaler för eventuella framtida ökningar av aktivitetsinnehål-
let i reaktoravfallet. En ren extrapolation av hittillsvarande
erfarenhetsvärden, ger en kobolt-60-mängd som är en faktor 3
lägre, cesium-137-mängden en faktor 5 lägre och transuranmängden
minst en faktor 10 lägre. I säkerhetsanalysen används dock konser-
vativt de högre värdena.

Som framgår av halveringstiderna i Tabell 5.5-5, kommer aktivi-
tetsinnehållet att minska kraftigt under de första åren efter
deponering i SFR1. Hastigheten kommer att variera kraftigt mellan
olika radionuklider. En illustration av detta förlopp samt en
indikering av vilka nuklider som kommer att dominera under olika
tider ges i Figur 5.5-1.
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Tabell 5.5-5. Nuklidspecifikt aktivitetsinnehåll i GBq för de
olika förvarsdelarna i SFR. Värdena avser läget år
2010.

Nuklid

H3

C "

Fe55

Mi»

Co»

Ni63

Sr90

Nb94

Tc99

Rul°6

X129

Cs"4

C s " 7

PU238

Pu239

Pu240

Pu2*!

Am2*l

Cm244

E

Halverings-
tid (år)

12.3

5.7*103

2.7

7.5*104

5.2

100

28.8

2.0M04

2.1*105

1.0

1.6M07

2.3

3.0*106

30.2

87.7

2.4*104

6.6*103

14.4

433

18.1

BIA
(GBq)

-

2.6-10°

2.3-103

2.3-101

5.8-103

1.9-103

7.1'10l

2.3-10"2

1.1-10"1

2.1-10°

6.4-10"4

2.6-102

6.4-10'3

1.4-103

4.7-10"!

1.9-10"!

2.9-10-1

1.5-101

3.8-10"1

4.4-10"!

1.2-104

BMA
(GBq)

-

2.9-102

1.0-105

1.0-103

2.6-105

8.8-104

6.5-103

1.0-10°

8.8-10°

1.7-102

4.7-10"2

2.2-103

5.3-10"!

1.3-105

3.1-101

1.2-101

1.9-101

9.4-102

2.4-101

2.8-10°

6.0-105

BTP
(GBq)

-

1.3-102

1.7-104

1.5-102

4.0-104

1.5-104

2.7-103

1.5-10-1

3.6-10°

6.2-101

2.2-10"2

1.1-104

2.2-10"!

5.3-104

1.7-101

6.9-10°

1.1-101

5.4-102

1.3-101

1.5-10°

1.4-105

Silo
(GBq)

1.3-105

6.8-103

7.1-105

6.8-103

1.8-106

6.3-105

2.5-105

6.8-10°

3.3-102

6.1-103

1.9-10°

8.1-105

1.9-101

4.9-106

1.2-103

3.8-102

7.8-102

4.2-104

1.0-103

1.2-102

9.2'106
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Aktivitetsinnehåll IQBq)

1 0 S -

104 Tid (år efter
forslutning)

Figur 5.5-1. Aktivitetsinnehållet i SFR1 som funktion av tiden.

5.5.4 Kemiska och fysikaliska karakteristika

Som framgår ur avsnitten 5.2.2 och 5.4 ovan så ingår i driftavfal-
let material med olika kemiska och fysikaliska egenskaper. Analy-
serna i kapitel 6 (deponeringsskedet) och 8 (förvaringsskedet),
samt i avsnitt 5.3 ovan, visar, att några av dessa egenskaper är
av betydelse för säkerheten hos förvaret.

Brand

Generellt gäller att avfallsgodset är brandobenäget (jfr 5.4).
Huvuddelen av det brännbara avfallet förbränns antingen i Studsvik
eller markdeponeras vid anläggningen.

I BLA ansätts vid brandanalysen trots detta andelen brännbart
material konservativt till 40%. Eftersom avfallet deponeras i sitt
transportemballage kommer en eventuell brand i BLA-avfallet att
resultera i en begränsad pyrolysbrand.

I BMA och BTF ingår som brännbart material huvudsakligen jonbytar-
massa. Denna innehåller ca 75 viktsprocent vatten samt omges av
betong, varför brandbenägenheten hos godset i BMA och BTF blir
låg.

I silo och BMA ingår bitumensolidifierat avfall till ca 10 respek-
tive 30 volyms-% . Detta är brännbart med en flampunkt på 300°C,
medan betydligt högre temperatur krävs för att branden ska bli
självunderhållande. Avfallsgodset i silon kringgjuts efter hand
som det deponeras, varför brandbelastningen blir ringa. I BMA sker
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normalt ingen kringgjutning. Däremot täcks förvarsfacken med
betongblock när de har fyllts med avfallskollin. Deponering pågår
endast i ett fåtal fack samtidigt varför brandbelastningen liksom
för silon blir låg (se även kapitel 6)

Gasutveckling

Gas som bildas i ett låg- och medelaktivt förvar bildas huvudsak-
ligen genom tre olika mekanismer. /5-7/

Radiolys
Mikrobiell nedbrytning
Korrosion

Nedan ges en kortfattad beskrivning av de olika processerna.
Konsekvenserna av den bildade gasen redovisas i kapitel 8.

RADIOLYS

Radionukliderna i avfallet utsänder joniserande strålning, mate-
rial som utsätts för denna strålning kommer gradvis att förändras.

Strålningen kan indelas i tre huvudkategorier; alfa-strålning med
en räckvidd på en knapp mm, beta-strålning med en räckvidd upp
till några tiotals mm samt gamma-strålning med en betydligt längre
räckvidd.

Materialen närmast radionukliden kommer alltså att utsättas för
jämförelsevis största mängden strålning.

Oorganiska material är oftast stabilare än organiska. De material
som huvudsakligen kommer att påverkas är: vatten i jonbytarmassor,
konditioneringsmedel såsom bitumen och cement (vattnet i cemen-
ten).

G-värden för olika material inger typen och mängden frigjorda
molekyler, som bildas. Dessa G-värden har framtagits experimen-
tellt och kan återfinnas i litteraturen.

De mest betydelsefulla produkter som bildas vid nedbrytning av
ovanstående material är vätgas samt sulfat och trimetylaminer från
jonbytarmassor.

Mängden inertgas, främst H2, som bildas genom radiolys genereras
till största delen under de första tjugotal åren och är av under-
ordnad betydelse i jämförelse med gasbildningen från andra proces-
ser.
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MIKROBIELL NEDBRYTNING

Mikrobiell nedbrytning av organiskt material kan äga rum både i
aerob och anaerob miljö.

Under aeroba förhållanden konsumeras det tillgängliga syret och
kolföreningar bryts ner till kolföreningar med lägre molekylvikt.
Slutprodukterna är koldioxid och vatten.

I anaerob miljö, dvs då allt syre är förbrukat, kommer alltefter-
som elektrod-potentialen sjunker, nitrater och sulfater att få
agera oxidationsmedel. De produkter som bildas är alkoholer,
organiska syror, vätgas, metan och koldioxid.

Syret som initiellt finns i förvaret kommer att konsumeras rela-
tivt snabbt, varför endast den anaeroba fasen är av intresse för
gasbildningen i förvaret..

De organiska material som finns i förvaret som kan undergå mik-
robiell nedbrytning är cellulosa, bitumen, jonbytarmassa och
plast.

Cellulosa är det material som har den högsta nedbrytningshas-
tigheten. Detta beror på dess förhållandevis stora yta i förhål-
lande till vikten.

Vid jämförelse mellan det cellulosahaltiga material som finns i
SFR1 och nedbrytning av motsvarande material i naturen kan man
konstatera att förhållandena i SFR1 närmast kan liknas vid de som
gäller för torvmarker och bottensediment.

En nedbrytningshastighet motsvarande bildning av 1 m3 gas per år
och per ton avfall (främst metan och koldioxid) synes vara en
rimlig uppskattning. Cellulosahaltigt material förekommer nästan
uteslutande i BLA. Om man försiktigtvis antar att 100% av det
avfall som avses förvaras i BLA utgöres av nedbrytbart material,
kommer totalt ca 15 000 Nm3 gas att produceras per år. /5-8/ I
verkligheten antas 15-20% av avfallet vara nedbrytbart, vilket
innebär att gasproduktionen blir ca 3 000 Nm3/år.

Mikrobiell nedbrytning av bitumen vid försöksbetingelser liknande
de i förvaret har studerats och både aerob och anaerob nedbrytning
har påvisats /5-9/. Nedbrytningshastigheten för anaerob nedbryt-
ning har uppskattats till 13 - 18 mmol CO2 per år och m2 bitumen-
yta.

För jonbytarmassa och plast finns inga uppmätta data, men dessa
material bedöms vara minst lika stabila som bitumen.
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KORROSION

Korrosion av metaller är en betydelsefull process för gasbildning
i låg- och medelaktiva förvar. Stora mängder metaller förekommer i
form av plåtfat, containrar samt armeringsjärn i betongkollin och
betongkonstruktioner.

Korrosion av järn och stål äger rum både i aerob och anaerob
miljö. Vid aerob korrosion förbrukas syret och järnet övergår till
järnhydroxid. När syret förbrukats övergår korrosionen till att
vara anaerob. Samtidigt som järnet oxideras reduceras nu vattnet
till vätgas. Den slutliga formen för järnet är magnetit.

Korrosionen är tryck och (främst) temperaturberoende. Vid ökande
vätgastryck och vid minskande temperatur avtar korrosionshas-
tigheten .

Korrosionsmätningar som utförts på järn under förhållanden som
liknar de i slutförvaret tyder på en korrosionshastigh&t på några
um per år (1 - 10 Mm/år). Som normalvärde ansätts 3 Mm/år. Detta
motsvarar en vätgasproduktion på ca 10 l/m2,år. /5-10/

Den jämförelsevis största mängden vätgas från korrosion erhålls
från armeringsjärn i de olika betongkonstruktionerna.

Den koldioxid som bildas vid nedbrytning av cellulosahaltigt
material kan också ge upphov till vätgasbildande korrosion av
järn. Korrosionshastigheten och därmed mängden bildad vätgas
begränsas av tillgången på koldioxid. Mängden koldioxid som bildas
ingår i den ovan angivna totalmängden gas från mikrobiell nedbryt-
ning. Gasen utgörs där av metan och koldioxid, i ej angivna
proportioner. Antas en mol koldioxid genom korrosion ge upphov
till en mol vätgas ändras inte den totala mängden gas som bildas i
utrymmet. Denna korrosion förekommer främst i BLA men även i BMA,
dock i mycket begränsad omfattning.

Korrosionen är av största betydelse för siloförvaret medan den
mikrobiella nedbrytningen har störst betydelse för bergsalarna
(och där främst BLA). Radiolysen är av underordnad betydelse för
samtliga förvarsdelar.

I Tabell 5.5-6 sammanställs de gasmängder som erhålls på grund av
olika gasbildande mekanismer i förvaret.

Konsekvenserna av gasproduktion i förvarets olika delar redovisas
i kapitel 8.
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Tabell 5.5-6. Uppskattad gasproduktion i SFR1, uttryckt i Nm3/år.

SILO BMA BTF BIA

Radiolys 100 - - -

Mikrobiell
aktivitet 10 1 0 - 3 000*

Korrosion** 1 300 1 300 450 3 000

* inkl vätgas från korrosion orsakad av koldioxid.

** inkl vätgas från korrosion av armeringsjärn i förvarsutrym-
met.

Speciella kemiska ämnen

Med speciella kemiska ämnen avses ämnen som kan tänkas leda till

kemiska reaktioner mellan avfallsgods och konstruktions- och
buffertmaterial, eller

reaktioner mellan ämnen i avfallsgodset så att mobila komplex
bildas

Sådana speciella ämnen kan antingen finnas i avfallsgodset från
början eller bildas så småningom till följd av strålningen eller
genom rent kemiska förändringar.

Boråt förekommer i visst avfall från tryckvattenreaktorer. Boråt
kan redan i måttliga halter kraftigt försena eller förhindra
härdning av Portlandcement. I samband med solidifieringsprocessen
behandlas emellertid borsyran med kalk, varvid boratet binds, så
att en stabil solidifieringsprodukt erhålls. Denna förväntas
heller inte påverka materialen i slutförvaret. /5-11/

Organiska komplexbildare, t ex citronsyra, oxalsyra och EDTA kan
förekomma i små mängder i avfall från dekontaminering. Under
vissa betingelser kan de tänkas påverka migrationer av radionuk-
lider genom bildning av mobila komplex.

Undersökning av de kraftigaste komplexbildarna typ EDTA och DTPA
(i praktiken de enda som skulle kunna ha annat än marginell
inverkan på förvarsegenskaperna) ger vid handen att de mobila
komplex som bildas, tenderar ätt åter bli mindre mobila efter en
tid. Detta innebär för förvaret att bildade komplex som kvarhålls
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under ett antal månader ånyo sorberar i samma eller nästan samma
omfattning som innan komplexen bildades. /5-12/

Nedbrytning av organiskt material i cellulosa-haltigt avfall kan
också ge upphov till organiska komplexbildare. Dessa kan sedan
tänkas binda radionuklider i avfallet. Den mest sannolika effekten
av denna process synes vara (jfr retention i jordbruksmark) att
radionukliderna immobiliseras, samtidigt som en ökad rörlighet
emellertid kan uteslutas. I vilket fall torde transport enligt
denna mekanism inte påverka slutsatserna i kapitel 8 annat än
marginellt.

I det medelaktiva avfallet kan viss mängd svavelsyra/sulfat bildas
till följd av bestrålningen av katjonbytarmassa (som innehåller
sulfonsyra). I en del kollin tillsätts vidare sulfat vid tillverk-
ningsprocessen /5-13/. Påverkan av sulfatjoner på betongkonstruk-
tioner i SFR1 diskuteras i kapitel 8.

Svallning

Svallning av jonbytarmassa sker genom en osmotisk process. Hur
stor volym som den fullt utsvällda jonbytarmassan intar, beror bl
a på typ av jonbytarmassa, fastade joner och omgivande mediums
egenskaper. Av betydelse är också vilken behandling jonbytarmassan
utsatts för, t ex värmebehandling eller bestrålning. Hur stor
svallningen kan bli i SFR1 är därutöver starkt beroende av hur
mycket vatten, som finns kvar i jonbytarkornen, när avfallsproduk-
ten är tillverkad.

Som beskrivits i punkt 5.4.5 och 5.4.6 torkas jonbytarmassan helt
eller delvis i samband med solidifiering med bitumen. Vid senare
kontakt med vatten kan jonbytarmassan därför ta upp vatten och
därvid svälla. Bitumenmassan utgör dock härvid en barriär mot
vatteninträngning, varför processen blir långsam.

I BMA sker fyllningen av avfall i förvaret på ett sådant sätt att
gott om utrymme erhålls för avfallets eventuella svallning. Detta
gäller oberoende av om jonbytarmassan torkats helt eller delvis
vid tillverkningen.

I silon sker kringgjutning med betong, varför man här genom
kontrollrutiner för avfallskollina förvissar sig om att adekvata
volymer finns tillgängliga för svallning inuti varje kolli eller i
speciella svällutrymmen, som placeras i anslutning till kollin när
den interna svällkapaciteten inte kan garanteras.
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5.6 KVALITETSSÄKRING AV AVFALLSKOLLIN

5.6.1 Syfte

Syftet med ett kvalitetssäkringsprogram för reaktoravfallet är att
kunna fastställa att avfallet vid tillverkningen givits en form
som är lämplig med hänsyn till tilltänkt hantering, transport,
deponering och slutlagring. Utformningen ska vara lämplig såväl
ur säkerhets- och strålskyddssynpunkt som ur ekonomisk synpunkt.

Syftet med kvalitetssäkringsprogrammet är också att kunna fast-
ställa egenskaperna på ett sådant sätt, att onödig dosbelastning
undviks, samt att befintlig kunskap och erfarenhet utnyttjas
effektivt.

5.6.2 Bakgrund

En grundfilosofi för förläggningen och utformningen av SFR1 är
att säkerhetsanalysen för förvaringsskedet inte behöver baseras
på kollinas egen förmåga att innehålla radionukliderna. De natur-
liga geologiska samt de konstgjorda barriärerna ger, som framgår
av kapitel 8, ett mycket gott skydd mot utläckage av aktivitet
även om man antar att all aktivitet finns i lösning och i jämvikt
med, på fast material, sorberade nuklider när förvaret försluts.

Kraven på avfallet kan därför ur slutförvaringssynpunkt begränsas
till att avfallet inte ska ge någon väsentlig påverkan på bar-
riärerna.

5.6.3 Kravformulering

Kraven på avfallet formuleras utifrån två olika utgångspunkter.
Dels utgår man från de krav på funktion, funktionskrav, som ställs
på produkten i dess olika stadier av tillverkning, hantering,
mellanlagring, transport och slutförvaring, dels från de krav på
egenskaper, egenskapskrav, vilka kan härledas från funktionskra-
ven, men som uppfylls genom en rad åtgärder och åtaganden. Strate-
gin för formulering av egenskapskrav redovisas i punkterna 5.6.4-
5.6.5.

Funktions- och egenskapskraven anger dels vilka egenskaper ett
kolli ska ha under normal påverkan, dels i vilken grad kollit
tillåts förändras i samband med onormal påverkan. Funktionskraven
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struktureras även efter typ av påverkan, dvs om det gäller han-
tering före förslutning, eller slutlagring efter förslutning.

Det föreligger en viss principiell skillnad mellan de båda senare
fallen. Vid hantering är det nästan alltid frågan om egenskaper
hos enskilda kollin, medan det vid slutlagring oftast handlar om
egenskaper hos ett stort antal kollin i en viss förvarsdel.

I typbeskrivningarna för olika avfallskollin har specifika funk-
tions- och egenskapskrav listats för varje typ av avfall.

5.6.4 Strategier för kravuppfyllnad

Funktionskraven kan uppfyllas på många olika sätt, och man måste
under arbetets gång välja mellan olika metoder som kan stå till
buds.

Första förutsättningen för kravuppfyllnad är att man bearbetat
frågan så fullständigt att man verkligen fångat upp och tagit
hänsyn till alla relevanta aspekter, samt att man i analysen
kontrollerat, att målsättningen hela tiden uppfylls med en rimligt
hög grad av säkerhet.

Nästa utgångspunkt, som också gäller hela analysen, är att man
ska välja de vägar som ger en hög garanti för kvalitén samtidigt
som doser till personal och allmänhet, samt kostnader, kan hållas
så låga som rimligen är möjligt.

Detta innebär bl a följande:.

Funktionskraven måste (oftast) "översättas" till egenskaps-
krav, vilka lättare kan visas vara uppfyllda. Förutsättningen
för utnyttjande av detta förfaringssätt är att sambanden
mellan funktions- och egenskapskrav tydligt kan redovisas

Avfallskollina ska (med få undantag) få sin huvudsakliga
kvalitetssäkring genom att de tillhör någon väldefinierad
typ av avfall för vilken egenskaperna är väl karakteriserade.

I första hand ska befintlig kunskap och erfarenhet samt
befintliga rutiner utnyttjas för att åstadkomma den önskade
kvalitetssäkringen.

Provningar och undersökningar bör utformas och utföras på ett
sådant sätt, att de material man arbetar med helst är inak-
tiva eller ger en låg dos samt att de resultat som genereras
gäller så allmänt som möjligt (så många kollin som möjligt).

Vissa av funktionskraven kan visas vara uppfyllda genom direkt
mätning, t ex ytdosraten. I de flesta fall används emellertid
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indirekt "bevisföring", varvid typiskt uppfyllandet av ett antal
egenskapskrav, och/eller påvisandet av ett antal förhållanden ger
den önskade garantin. Arbetssättet illustreras i de olika typ-
beskrivningarna .

5.6.5 Typbeskrivningar

Syftet med en typbeskrivning är att på ett sammanfattande sätt
visa att kollin av typen i fråga verkligen har en utformning som
är lämplig med hänsyn till hantering, transport, deponering och
slutlagring. Typbeskrivningen utgör således en grund för bedömning
av såväl de enskilda momenten i tillverkning, hantering etc som
för den slutliga tillståndsprövningen för slutförvaring av den
aktuella avfallstypen. Typbeskrivningen för olika avfallskollin
återfinns i kapitel 20.

I samtliga typbeskrivningar utnyttjas den teknik som sammanfattats
i punkt 5.6.4 ovan. Som framgår av Tabell 5.5-1 föreligger för
närvarande ett tjugotal typbeskrivningar, vilka täcker nästan alla
kollin som produceras.

Typbeskrivningarna har utarbetas i enlighet med de riktlinjer som
ställts upp av myndigheterna (MAAS-gruppen) /5-14/. De är dis-
ponerade på ett enhetligt sätt. Först ges en sammanfattning samt
ett förord, där bakgrund, syfte och rapportstruktur redovisas
(förordet är detsamma för alla typer). Därefter kommer en inled-
ning med en kort beskrivning samt huvuddata, rörande ursprung,
behållare, behandling, hantering och deponering.

Efter dessa inledande avsnitt härleds funktionskraven utifrån
rimliga behov vid normal hantering samt onormal händelse i samband
med tillverkning, hantering, mellanlagring, transport och slut-
lagring.

Sedan presenteras egenskapskraven samtidigt som sambandet mellan
egenskapskrav och funktionskrav redovisas.

Därefter följer en sammanställning av tillverkningsdata innefat-
tande behållare, avfall, behandling, tillåtna variationer m m.
Resultat av undersökningar redovisas också för behållare, av-
fallsform och kolli.

Slutligen beskrivs kontrollåtgärder avseende behållare, process,
produkt och kolli samt dokumentation, där bl a form för arkivering
av primärinformation ingår.
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5.6.6 Organisatoriska aspekter

Utformningen av liksom användningsområdet för typbeskrivningarna
bör även ses utifrån de olika uppgifter som olika organisationer
har i sammanhanget.

Avfallet genereras huvudsakligen av reaktorinnehavarna, och enligt
svensk lagstiftning åligger det dessa att svara för att alla
restprodukter från deras verksamhet handhas och förvaras på ett
säkert sätt.

Omhändertagande och förpackning av det radioaktiva avfallet sker
hos respektive kraftproducent samt i Studsvik. Avfall, som är
mycket lågaktivt, slutförvaras i vissa fall i anknytning till
anläggningarna.

Utanför de olika anläggningarna hanteras huvuddelen av det radio-
aktiva avfallet på ett likartat sätt, vilket innefattar transport,
hantering och deponering i slutförvar. Dessa gemensamma moment
ombesörjs för producenternas räkning av det av kraftproducenterna
gemensamt ägda bolaget, Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Även
Studsvik är genom avtal anslutet till denna verksamhet.

Typbeskrivningarna sammanställs av respektive avfallsproducent,
men omfattar, som framgår ovan, samtliga moment i hanteringsked-
jan. Beskrivningen granskas av SKB som bl a kontrollerar att
kollin tillverkade enligt beskrivningen verkligen är lämpligt
utformade för r lutlagring .i SFR1. I händelse av oklarhet e dyl
remitteras typbeskrivningen i fråga tillbaka till avfallspro-
ducenten för komplettering.

Typbeskrivningarna ingår som en del i den redovisning som SKB
lämnar till myndigheterna i samband med ansökning av tillstånd att
föra ned en avfallstyp i SFR1. Typbeskrivningarna utgör därmed en
del av säkerhetsredovisningen för SFR1 och kompletteras successivt
när nya kollin tillkommer.
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Figurer

A5-1 Fördelning av avfallstyper i silo.

A5-2 Fördelning av ernballagetyper i silo.

A5--3 Fördelning av avfallstyper i BNA.

A5-4 Fördelning av emballägetyper i BMA.

A5-5 Avfall och emballage i BTF.

7.5-6 Avfalls- och emballagetypsfördelning i BLA.
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SILO

79 %
medelokt. jonbytarm.
kond. m cement

9 % medelakt. jonbytarm.
kond. m bitumen

5 % medelakt. avfall
6 % sopor och skrot

kond. m cement

Figur A5-1. Fördelning av avfallstyper i s i lo .

SILO

82 % betongkokiller
(cement)

9 % plåtfat (bitumen)

4 % plåtfat (cement)
5 % plåtkokiller (cement)

Figur A5-2. Fördelning av emballagetyper i s i lo .
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övrigt 25 %
(sopor.skrot.slam)

kond. m cement

11 %
medelakt, avfall

34 % lagakt, jonbytorm.

kond. m bitumen

30 % lagokt. jonbytarm.

kond. m cement

Figur A5-3. Fördelning av avfallstyper i BMA.

B MA

18 % platkokiller
(cement)

45 % betongkokiller
(cement)

3 7. plåtfat (cem
13 % plåtfat

(bitumen)

21 % plåtkokiller
(bitumen)

Figur A5-4. Fördelning av emballagetyper i BMA.
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BTF

100
awattnade lågakt
jonbytarmassor
i betongtankar

Figur A5-5. Avfall och emballage i BTF.

93 %
sopor och skrot
i containrar

7 % aska
kond. m cement
i plåtfat

Figur A5-6. Avfalls- och emballagetypsfördelning i BUV.
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6.1 INLEDNING

Slutförvaret för driftavfall (SFR1) har till uppgift att ta
och att efter förslutning utgöra ett passivt förvar för låg- och
medelaktivt avfall. Efter förslutning krävs således inga ytter-
ligare åtgärder för att upprätthålla förvarets funktion. Avfallet
som deponeras och förvaras i SFR1 uppstår vid drift av kärnreak-
torer och vid mellanlagring av använt kärnbränsle. Avfallet utgörs
främst av använda, organiska jonbytannassor från rening av reak-
torvatten och fast avfall i form av sopor, skrot, mekaniska
komponenter från underhållsarbete etc. En mindre mängd likartat
radiologiskt avfall från annan industriell, forsknings- och
medicinsk verksammhet i Sverige kommer även att slutförvaras i
SFR1. Avfallet transporteras till och deponeras i SFR1 i främst
följande förpackningstyper.

* Betongkokiller med cementingjutna jonbytarmassor, mekaniska
komponenter eller plåtfat.

* Plåtkokiller med cement- eller bitumeningjutna jonbytannas-
sor eller mekaniska komponenter.

* Plåtfat med cement- eller bitumeningjutna jonbytarmassor,
filterpatroner eller indunstarkoncentrat.

* Standardcontainrar mod i huvudsak fast avfall, skrot och
sopor.

* Betongtankar med awattnade jonbytarmassor.

Vissa udda förpackningar kan därutöver förekomma.

Förvaret är utformat som en bergrumsanläggning under havet vilken
är uppdelad i ett antal enheter. De olika enheterna har utformats
ined hänsyn till de speciella krav som föreligger för olika typer
av avfall. Bergrumsförvaret nås via tillfartstunnlar från en an-
läggningsdel i markplanet. I detta kapitel beskrivs de, under
deponeringsskedet, normala hanteringsrutinerna inom anläggningen
samt tänkbara störningar och dess konsekvenser dels ur omgiv-
ningssynpunkt dels för personalen i anläggningen.

I avsnitt 6.2 ger vi en översikt över anläggningens utformning
och huvudfunktioner. En mer detaljerad beskrivning av inlast-
ningsfunktionen i de olika förvaringsrummen lämnas sedan i avsnitt
6.3, varefter försörjningsfunktioner och servicesystem beskrivs i
avsnitt 6.4.

Principerna för strålskyddet i anläggningen och för strålskärm-
ning ges i avsnitt 6.5, där även uppskattning av dosbelastningen
till personalen vid normal drift av anläggningen görs. I avsnitt
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6.6 har samlats beskrivningar av missöden i anläggningen. Missöden
kan kategoriindelas med hansyn till om de påverkar omgivningen
eller endast har verkan internt inom anläggningen. Omgivningspå-
verkan av missöden ar mycket begränsad.
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6.2 ÖVERSIKTLIG ANLÄCCNINCSBESKRIVNINC

6.2.1 Mottagning av avfall

Ovanjordsdelen av SFR1 Mr förlagd i direkt anslutning till hamnen
vid Forsmarks kärnkraftverk. Avfallstransporterna sker till
största delen med fartyg. Närheten till Forsmarksverket medför,
förutom transportmässiga samordningsfördelar, att vissa resurser
som t ex administration, verkstäder och laboratorier kan utnyttjas
gemensamt.

För sjötransporterna av reaktoravfall används det specialutformade
fartyget m/s Sigyn som även används för transporter av utbränt
bränsle. Lossning av fartyget sker med ett terminalfordon som
hämtar transportbehållarna (ATB) i fartygets lastrum och kör dessa
till den vid hamnen belägna terminalbyggnaden. Terminalbyggnaden
medger dels en smidig lossning vid mottagning av avfall, dels att
transportplaneringen kan göras relativt oberoende av hanteringen
inom anläggningen. Inför vintersäsongen eller vid planerad upp-
läggning av transportfartyget kan även bergrum utnyttjas för
mellanlagring av behållarna.

6.2.2 Ovanjorddelar

Utformningen av anläggningens ovanjordsdel framgår av Figur 6-1
nedan, samt vidare av Bilaga A6-1, där anläggningens funktionella
lay-out visas.

I ovanjordsdelen är det endast terminalbyggnaden som ska innehålla
radiologiskt material. Den har utformats med strålskärmande
ytterväggar på tre sidor. Framför den fjärde sidan, där portöpp-
ningarna finns, har en strålskärmande vall av bergmassor lagts
upp.

Ovan jord finns vidare en kontors- och verkstadsbyggnad. Här
arbetar den personal som ej är verksam med den operativa driften
och normalt ej erfordras i bergrumsanläggningen.

I ovanjordsdelen finns slutligen en ventilationsbyggnad som svarar
för ventilation av bergrumsanläggningen.
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Figur 6-1. översikt över anläggningens ovanjordsdel vid hamnen
i Forsmark.

6.2.3 Fördelning av avfallstyper till olika förvaringsutrymmen

Innan vi bekantar oss med anläggningens underjordsdel och dess
olika förvaringsutrymmen, redogörs i detta avsnitt för grunderna
till uppdelning av avfallet med avseende på hantering och förvar.

Redan vid förpackningen av avfallet i kraftverken har en anpass-
ning gjorts till olika egenskaper hos avfallet. Grundläggande är,
att endast låg- och medelaktivt avfall får tas emot i SFR1. Det
får inte heller innehålla långlivade isotoper annat än i mycket
små kvantiteter. Avfallets aktivitetsinnehåll bestämmer i första
hand både valet av förpackning och deponeringsplats i SFR1.
Aktivitetsinnehållet påverkar i sin tur kollinas ytdosrat och
därmed de hanteringsrutiner som behöver tillämpas.
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Följande fördelning av avfallet sker inom SFR1:

Det medelaktiva avfallet förpackas normalt i strålskärmande
betongkokiller eller i plitfat och plåtkokiller och förvaras i det
mest kvalificerade förvaringsutrynmet, silon. Detta avfall består
i huvudsak av förbrukade jonbytarmassor, filternassor samt filter-
patroner från reaktor- och bassängreningskretsar. Härutöver kan,
från CLAB kommande, kraftigt skärmade fat med filtarpåsar innehål-
lande crud med hög strålnivå samt visst avfall från StudBvik
förvaras i silon.

Medelaktivt avfall, med svallande eller andra kemiskt oönskade
egenskaper eller sådant som geometriskt ej kan plockas in i silon,
förvaras i bergsalen för •edelaktivt avfall (BKk). övrigt avfall
som placeras i BMA är sådant som inte behöver placeras i silon,
men som krPver strålskärmning vid hantering och därmed inte kan
placeras i bergsalen för lågaktivt avfall, BLA.

Avfallet med mycket lågt aktivitetsinnehåll har i allmänhet en
enklare förpackning och lagras, med mindre kvalificerad hantering,
i bergsalen för lågaktivt avfall (BLA). Avfallet utgörs av lågak-
tiva sopor och skrot samt lågaktiva fat med aska från förbrän-
ningen i Studsvik av lågaktivt sopavfall. Avfallet kan trans-
porteras och hanteras oskärmat. Avfallet är inneslutet i plåtfat
eller -lådor av varierande storlek. Transporten till SFR1 sker i
standardcontainrar. Dessa kommer huvudsakligen att deponeras i
förvaret. En mindre del av containrarna kan dock tömmas och
återanvändas.

I bergsalarna för betongtankar (BTP) lagras lågaktiva awattnade
pulverformiga jonbytarmassor i betongtankar, vars hantering delvis
skiljer sig från hanteringen i BLA. Dessa bergsalar kan även komma
att användas för en del av det lågaktiva avfallet som t ex faten
med förbränningsafika.

Fördelningen av avfallet på de olika förvaringsutrymmena enligt
vad som beskrivits ovan, innebär att huvuddelen av all aktivitet
placeras i siloförvaret.

SFR1 är i en första byggnadsetapp utformad med följande förvar;

* en Silo

* en bergsal för medelaktivt avfall (BMA)

* en bergsal för lågaktivt avfall (BLA)

* två bergsalar för betongtankfOrvar (BTF)

I en andra byggnadsetapp planeras anläggningen att kompletteras
med i första hand en Silo och en BMA.
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•vfallkolli

[B-behallare

jBetonqfcoklilér

1 Plåtfat

fplitkokiller

fBetongtankar t-

I Containrar f-

tranaport dep.
inoa SFR hänt.

fSrvar

terminal- tralla, silo
fordon kran

teniinal- travers, BMA
fordon kran

teniinal- gaffel- 8TF
fordon truck •

lastbil gaffel- 8LA-
truck

Figur 6-2. Hanteringagången ffir olika kollityper till de olika
förvarstyperna.

För kollina i ovanstående figur galler att dessa i första hand
transporteras med fartyg. Standardcontainrar kan även transporte-
ras med lastbil på landsvag och allt avfall från Forsmarksverket
går som landtransport.

Erforderliga kontroller av avfallskollin, som ska deponeras i
SFR1, sker främst hos respektive leverantör. Genon lämligt utfor-
made instruktioner kan avfallsleverantören packa och märka trans-
portbehållare och containrar på ett korrekt sätt. Märkning sker
med avseende på bl a innehåll, avsändare, vikt och slutförvarings-
plats i SFR1. Avfall till olika förvar eller av olika typ får ej
lastas i sanna transportbehållare. Vidare ska varje kolli uppfylla
de krav som stalls i den för varje avfallstyp utarbetade typ-
beskrivningen. Transporten med fartyg sker integrerat med bränsle-
transporter.

Kontrollerna hos avfallsleverantören medför att kontrollen vid
SFR1 kan begränsas till främst kontroll av dokument och ytdosrater
på transportbehållare.

6.2.4 Transportvägar till underjordsdelar

Underjordsdelens tak ligger drygt 60 meter under havsbotten och
nås med två kilometerlånga tillfartstunnlar. Den ena, drifttun-
neln, används för intransport av avfall. Den andra, byggtunneln,
utnyttjas för transport av byggmaterial samt uttransport av berg-
massor vid den fortsatta utbyggnaden. Den utnyttjas även för
personaltransport samt intransport av betong till kringgjutning i
förvaringsutrymmena.
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Samtliga kollin, utom standardcontainrar till BLA, transporteras i
speciella avfallsbehållare, ATB. Dessa transporteras inom an-
läggningen på terminalfordon som Även kan fjärrstyras. Fordonet
går eldrivet från tunnelnedfarten ned till de olika förvarsutrym-
mena. Standardcontainrar transporteras på lastbil till inlast-
ningszonen för BLA.

6.2.5 Underjordsdelar

Utformning av anläggningens underjordsdel för etapp 1 framgår av
nedanstående översikt, samt vidare av Bilaga A6-1.

~*~-~JlaaBiebz

Figur 6-3. översikt över tunnlar och bergrm etapp 1.
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Underjordsdelen består av följande huvuddelar: bergsalar, silo och
anslutande tunnelsystem. I områdets centrum har personella och
tekniska lokaler grupperats. Har ligger driftbyggnaden varifrån
arbetet i anläggningen leds. Från driftbyggnaden dirigeras och
rangeras allt inlastningsarbete. Härifrån fjärrmanövreras »ven
inlastningen i Silo- och BMA-förvaren. Allt tilltrade till för-
varen passerar driftbyggnaden, varför den Även utgör "driftport"
mot förvaringsanläggningen, vilket vid normaldrift bl a innebar
att alla utpasserande personer ska passera en moniteringsfunk-
tion. Om så erfordras kan hela förvaret spärras av i denna del.

I nära anslutning till driftbyggnaden finns även en elbyggnad och
en underhållsbyggnad. Vidare finns här två ventilationsbyggnader
varav den ena svarar för distribution av tilluft, den andra för
frånluft.

6.2.6 Principer för hanteringen samt utformningen av förvaret

Innan vi går in mer i detalj på de olika funktionerna bör här
pekas på de principiella skillnaderna mellan de olika förvarsty-
perna. En mera ingående beskrivning av deponeringshanteringen
återkommer i avsnitt 6.3 medan förvarsutformningen m a p dess
barriärfunktion i långtidsperspektivet, dvs efter deponerings-
fasen, behandlas i kapitel 8.

Figur 6-4. Siloförvaret.
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Figur 6-4 visar principen för deponering i Silon. För Silo och
BMA-förvaren galler att all hantering, från det att avfallstrans-
portbehfillare ställ6 i inlastningsbyggnaden eller Iastning6zonen
till det att avfallskollina ställts upp på sin slutliga depone-
ringsplats, sker fjarrmanovrerat. Hanteringsutrustning och hante-
ringsrutiner är relativt likartade för dessa båda förvar.

Locket till transportbehållaren lyfts av med speciell lock-
travers.

Ett lyftdon griper aktuella kollin direkt från transportbe-
hållaren ( i BMA tillhör lyftdonet en inlastningstravers, i
silon en spårbunden tralla som körs på räls ut till en
vridbar brygga ovanpå silon).

Godset körs till deponeringspoBitionen och placeras där.

Den väsentliga skillnaden mellan förvarstyperna ligger i utform-
ningen av respektive förvar. Siloförvaret innehåller större delen
av aktivitetsmängden i SFR1 och har därför de mest. omfattande
barriärerna. Den innersta barriären utgörs av själva avfallskol-
lit, som kringgjutes med betong. Därefter kommer siloväggar av
betong, lerfyllning mellan silo och berg och slutligen den om-
givande bergmassan (se vidare kapitel 8).

I bergsalarna är aktivitetsmängden väsentligt mindre och en
tillräcklig barriärfunktion erhålls främst av själva avfallskollit
i kombination med bergets låga vattenomsättning. I BTF-förvaret
kringgjuts avfallskollina dessutom med betong. I vissa fall kommer
även avfallskollina i BMA att kringgjutas.

Barriärfunktionen för bergsalarna är sinsemellan således tämligen
likartad, medan hanteringsgången för å ena sidan BMA och å andra
sidan BTF och BLA är helt olika. Hanteringen för BLA och BTF
uppvisar dock inbördes likheter. För båda förvaren gäller att
deponeringen sker manuellt med hjälp av en strålskärmad gaffel-
truck. Gaffeltrucken hämtar avfallskollit, som för BLA är en
container och för BTF en betongtank, direkt från respektive trans-
portfordon. Avfallskollit körs sedan med gaffeltruck till sin
deponeringsplats och lämnas där.
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6.3 FUNKTIONSBESKRIVNING

I detta avsnitt beskrivs de olika delfunktionerna inom anläggning-
en, ytterligare detaljering framgår av de olika systembeskriv-
ningarna i kapitel 11 - 18.

6.3.1 Transporter inom anläggningen

Transportbehovet inom bergrumsanläggningen omfattar:

Avfallstransporter

Personaltransporter

Materialtransporter i samband med kring- och pågjutning av
avfallsgods och vid förslutning av vissa förvarsutrymnen

Transporter i samband med service och underhåll

Byggtransporter i samband med fortsatt utbyggnad.

I detta avsnitt koncentreras framställningen i huvudsak till av-
fallstransporterna, som är tunga och som har dimensionerat an-
läggningen. Transportvägarna inom bergrumsanläggningen framgår av
Bilaga A6-2.

Tunnlar och transportfordon har dimensionerats för de strålskär-
mande transportbehållarna. Transportbehållarnas max. vikt är 120
ton och tillåten lastprofil i tunnlarna är b*h = 5.00 • 5.20 m.

Tramporthwhäl T urnas strålsklrsning är avpassad till ytdosraten på
aktuella kollin.

Avfallskollina har indelats i tre klasser enligt 3.1.4.

Avfallskollin tillhörande klass 1 behöver inte strålskyddande
transportbehållare och transporteras därför i standardcontainers.

Avfall tillhörande klass 2 kräver strålskyddande transportbehål-
lare och transporteras därför i speciella behållare avpassade till
kollinas individuella förutsättningar.

Avfallskollin tillhörande klass 3 kräver strålskärmande transport-
behållare med extra krav. Dessa avfallskollin placeras i särskilda
strålskyddsbehållare (B-behållare).
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Transportsystemet omfattar följande typer av transportbehållare:

* Typ N ned väggtjocklek 130 nm avsedd för 12 kokiller eller
48 fat med ytdosrat under 60-70 mSv/h.

* Typ L med väggtjocklek 70 mm avsedd för 16 kokiller eller 64
fat med ytdosrat under 5-6 mSv/h.

* Typ Q med väggtjocklek 80 mm avsedd för 3 betongtankar med
ytdosrat under 7-8 mSv/h.

* Typ R med väggtjocklek 200 ran avsedd för 4 kokiller eller 16
fat med ytdosrat under 500 mSv/h.

Inom SFR1 används en typ av termLnalfordon som kan ta 120 tons
last. Dessa är avsedda för alla transporter av såväl fyllda som
tömda transportbehållare inom anläggningen. Vidare används dessa
för ro/ro-hanteringen av transportbehållare på m/s Sigyn samt för
landsvägstransporter av avfall från Forsmark. I den första
byggnadsetappen har ingått anskaffning av ett fordon.

Terminalfordonet har kombinerad diesel- och eldrift. Dieseldriften
ska användas över jord och eldriften under jord. Kraftmätning för
eldrift sker med hjälp av en strömskena i tunneltaket. Fordonet är
utrustat för automatisk körning utan förare genom ett styrsystem
som känner signaler från en kabel infälld i körbanan. Avvikelse
från förutbestämd färdlinje får ej överstiga givet gränsvärde. Vid
större avvikelse stoppar fordonet automatiskt, oavsett om det
styrs manuellt eller automatiskt. Fjärrstyrningen sker från
driftbyggnaden under jord.

Teminalfordonet, vars förarhytt är strålskärmad mot lasten, har
vidare halonsläckningssystem i motorrunmet och automatiskt stopp
för hinder i färdvägen. Vid utformning av terminalfordonet har
såväl säkerhet som personalresurser för hanteringen beaktats.

För avfall av klass 1 dvs containrar med lågaktivt avfall, används
t ex vanlig lastbil med släpvagn för containertransporten till
SFR1. För transport ned i förvaret används gaffeltrucken som
utrustas med en särskild vagn för containertransport.

Transportoafattnlngen till och inom SFR1 är måttlig. Fartyget
kommer att anlöpa hamnen 15*20 gånger per år för leverans av
avfall till SFR1. En båttransport omfattar maximalt tio transport-
behållare och några containrar. Fartyget kommer dessutom att
anlöpa hamnen ytterligare 4-6 gånger per år för bränsletransporter
från Forsmarksverket. På grund av isförhållandena vid Forsmark
sker normalt under vintersäsongen inga sjötransporter av avfall.
Under dessa perioder transporteras avfall från Forsmarksverket
till SFR1.
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Terminalfordonet tar under en normal driftdag två vändor med fylld
transportbehållare ned till - och tom upp från förvaret. En vanda
tar ca två timmar.

Bergrumsanläggningen trafikeras Även med gaffeltrucken. Den
används för inlastning av betongtankar eller containrar i BTF
respektive BLA. Under en dag hanteras normalt tre containrar
alternativt betongtankar från inlastningszon till slutposition.

6.3.2 Silo för medelaktivt avfall

Silon utgör det mest kvalificerade förvaringsutrymnet och huvud-
delen av aktiviteten kommer att lagras i denna. Förvaret består av
ett cylindriskt bergrum i vilken en fristående betongcylinder
uppförts. Betongcylindern utgör själva förvaringsutrynmet och är
inredd ned vertikala schakt avpassade för 4 eller 2 kokiller
eller, i ett fåtal positioner, andra kollin. I kokillpositionerna
kan även fatkorgar placeras. Varje fatkorg rymmer 4 fat och upptar
en area som motsvarar en betongkokill. Upptill är varje fack täckt
av ett strålskärmande lock.

Siloförvarets principiella utseende framgår av figuren nedan.

Silons höjd

Silons diameter

Inredning:

57 st schakt
för 4 kokiller
alt. 16 fat

12 st schakt
för 2 kokiller
alt 8 fat

20 st schakt
av varierande
dimensioner

53 ra

27.5 m

2.55 * 2.55

2.55 * 1.35

Figur 6-5.
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Silobyggnaden, se figuren nedan, har i sin övre del, via en in-
lastningstunnel, anslutning till en inlantnlngsbyggnad. Denna
ligger i direkt anslutning till terminalfordonets transportväg,
som går under inlastningstunneln. På andra sidan inlastnings-
byggnaden ligger en nisch för inlastning av betong till kring-
gjutning av avfallsgodset.

I Bilaga A6-3 finns ett tvärsnitt av silo,
betongnisch och inlastningsbyggnad.

inlastningstunnel och

Matning av avfallskollin och betong för kringgjutning sker helt
fjärrstyrt och övervakas av TV-kameror. Normalt styrs och över-
vakas hanteringen från driftbyggnaden, men kan även göras från ett
i inlastningsbyggnaden placerat apparatrum.

Figur 6-6. Siloförvaret sed inlastningsbyggnad och nisch för
batonghantering.
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Inlastning inleds med, att texminalfordonet backar in i inlast-
ningsbyggnaden och placerar transportbehållaren i position. Dörren
(som inte är strålskärmande) stings sedan terminalfordonet kört
ut.

Langs den ena sidan om uppställningsplatsen för transportbehållare
finns en uppst&llningsposition för lyftdon till B-behåilare för
fat samt utrynme för uppläggning av överdelar till B-behållarnas
stötskydd. Langs den andra sidan finns ett lejdar- och gång-
plansarrangemang som möjliggör tillträde till transportbehållarna
för invändig inspektion, städning m in.

Personaltillträde till utrymmet sker via ett skobytesrum som
normalt endast utgör en passage. Denna står även i förbindelse med
ett trapphus som leder till inlastningstunneln. I anslutning till
trapphuset och skobytesrumnet ligger ett uppehållsrum för per-
sonal. Tillträde för service av traversen förutsattes ske via
stege från entresolplanet.

Mellan huvudplanet och inlastningstunnelns plan över skobytesrum-
rnet och uppehållsrummet finns i två plan med anslutning till
trapphuset:

ett apparatrum för traversernas styr- och övervakningsutrust-
ning tillika lokalt manöverrum,

ett elrum för utrustning för traversernas och siloförvarets
elkraftförsörjning.

Personalen kommer dagligen att vistas i inlastningsbyggnaden i
samband med inkörning och byte av transportbehållare. Erforderliga
lyftdonsbyten kräver även manuella ingrepp. Under själva inlast-
ningen lämnar personalen utrymmet eller uppehåller sig i utrymmena
i anslutning till trapphuset.

I underkant av det betongbjälklag, som skiljer inlastnings-
byggnaden från inlastningstunneln, löper en locktravers, försedd
med specialverktyg för lösgörande och fastsättning av transportbe-
hållarlocket.

Med locktraversen lösgöres transportbehållarlocket, som placeras
på ett entresolplan. Transportbehållaren är därmed klar för
urlastning till silon.

Avfallstransporten till silon sker med en tralla, som går på räls
genom hela inlastningstunneln och ut på silons karusell. Special-
konstruerade lyftok, avsedda för 2 st eller 4 st kokiller eller
fatkorgar finns, liksom lyftok för B-b«»hållare för fat.

Inlastningsbyggnadens tak består av ett betongbjälklag som sam-
tidigt utgör golv i inlastningstunneln. Bjälklaget bärs upp av
pelare längs väggarna vilka också fungerar som upplag för lock-
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traversens bana. Bjälklaget ar försett med lyftöppningar över
transportbehållarpositionen.

Inlastningstunneln står i öppen förbindelse ned både silobergrum-
met och inlastningsbyggnaden och avgränsas mot inlastningsnischen
för betong, som i princip består av en utvidgning av silotunneln,
genom en brandklassad lucka i tunnelns golvplan.

Trallans lyftok sanks ned genom en öppning i bjälklaget och griper
t ex 4 st kokiller. Dessa lyfts till transportlage i inlastnings-
tunneln. Under detta lyft kommer do&raten i inlastningsbyggnaden
tillfälligt att stiga. Eftersom dörren ut mot transporttunneln
(silotunneln) inte Sr strålskärmad kan dosraten stiga Sven här.
För att uppmärksamma personalen på förhöjd dosrat i transport-
gången, finns ett alarmsystem som indikerar pågående inlastning.
Golvmarkeringar visar vilket område i transportgången, som kan
vara berört av den högre dosraten.

I inlastningstunneln ligger ett spår på vilket karusellkranens
tralla framföres. Under transport av gods i tunneln är kollit
oskyddat och dosraten kan uppgå till 0.5 Sv/h på ytan av ett
kolli. Kollin tillhörande klass 3 deponeras tillsammans med 6itt
strålskydd.

För att möjliggöra tillträde i inlastningstunneln under pågående
inlastning finns en strålskärm i form av en mur längs hela tunneln
med anslutning till gångbanan i silospalten. Ett antal öppningar i
muren medger även tillträden till trallan om så skulle erfordras.
Den strålskyddade passagen längs inlastningsstunneln har även
anslutning till undertaket i silokupolen via ett lejdararran-
gemang.

I inlastningstunneln finns ett linspel för bärgning av karusell-
kranens tralla till serviceposition i händelse av allvarligare
driftstörning. Personal kommer endast att vistas i inlastningstun-
neln i samband med service på trallan.

Sedan lasten lyfts upp till transportläge, körs trallan in på
silons karusell. Denna vrids, så att önskad position kan nås med
trallan. Sedan trallan positionerats och lyftoket eventuellt
vridits i position över schaktet, sänks godset ner till sin
slutliga förvaringsplats, där oket frigörs och åter lyfts upp.

Före intransporten av gods till silon har fOrvaringspositionen
förberetts genom avlyftning av strålskärmspluggen. Även hante-
ringen av pluggar sker med hjälp av trallan, som genom ett hjälp-
lyft kan gripa och lyfta strålskärmspluggar. Xven hjälplyftet
sitter på den vridbara delen av trallan. Normalt är alltid ett
schakt öppet, men flera schakt kan dock vara öppna samtidigt.
Avlyfta strålskärmspluggar placeras ovanpå kvarvarande pluggar.
För cylindriska pluggar finns särskilda uppställningspositioner.
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Betongpluggarna innebår att dosraten Sr begränsad och skapar god
åtkomlighet till karusellkranens brygga och silotakskupolen, utom
då godshantering pågår. Ur arbetarskyddssynpunkt innebär täck-
ningen ett bra skydd m h t risken att störta ned i ett schakt.

Sedan lasten placerats i silon och lyftoket lyfts upp, kan trallan
återgå genom inlastningstunneln och hämta nya kokiller. Vid
upplyftning ur en transportbehållare för 12 kokiller eller fatkor-
gar, kan lyftoket behöva lyfta 2 kokiller, ställa ned dem på
botten av transportbehållaren och därefter "greppa om", för att få
med 4 stycken även vid den sista transporten.

Hanteringsgången vid tömning av en transportbehållare kan samman-
fattas sålunda:

0. All hantering sker med driftorder.

1. Inplacering av fylld transportbehållare i inlastnings-
byggnaden med hjälp av terminalfordon.

2. Utköming av terminalfordon och stängning av inlastnings-
byggnadens port.

3. Avlyftning av lock och placering av detta på entresolplanet
med hjälp av locktraversen.

4. Framkörning av karusellkranens tralla försedd med lyftdon för
4 kokiller alternativt 4 fatkorgar. Vid fyllning av de mindre
cellerna används don för två kokiller alternativt två fatkor-
gar.

5. Lyftdonet griper fyra kokiller/korgar i transportbehållaren,
trallan lyfter lasten till transporthöjd och åker ut på
rälen på Silons karusellkran.

6. Karusellkranen med tralla intar position ovanför det av
operatören valda schaktet med diametern 2,55 x 2,55 m alt.
2,55 x 1,35 m.

7. Operatören kontrollerar att inställningen är korrekt samt
firar ned lasten och lossgör donet när lasten befinner sig på
underlaget i schaktet.

8. Lyftdonet lyftes till transportläge och karusellkranen vrider
in sig så att trallan kan köra ut på rälen i inlastningstun-
neln och fram till transportbehållaren.

Upprepning av moment 5-8 till dess att transportbehållaren är
tömd.
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9. Transportbehållaren Mr nu tömd och transportbehållerens lock
pålägges ned locktraversen och locket förankras ned
fastanordningar.

10. Manuell kontroll och avsökning sker m a p eventuell kon-
taminering, dels av utsidan av den tömda behållaren och dels
av inlastningsbyggnadens golv.

11. Inlastningsbyggnadens port öppnar och framkörning av ter-
minalfordon sker.

12. Transportbehållaren pålastas fordonet varefter utkörning
sker. I och ned stängning av förvarets port Sr deponerings-
sekvensen avslutad.

Tiden för tömning av en transportbehållare med 12 kokiller/korgar
har uppskattats till ca 1 tinne och 40 minuter.

Sedan en transportbehållare tömts, har alltså normalt tre lager
kokiller placerats i ett förvaringsschakt. Bftergjutning med
betong ska då ske. För att koncentrera gjutningarna genomföres
dessa normalt en dag i veckan. Den normala gången blir i stallet
att fortsatta fyllningen i en annan schaktposition. Trallan föres
då till servicepositionen längst bort i inlastningstunneln. Har
kan byte av lyftok ske.

Med särskilt lyftok kan betongpluggen över ett nytt schakt flyt-
tas. Silon ar då klar för att ta emot last från en ny transport-
behållare.

Som nämnts genomföres betonggjutning normalt en gång per vecka.
Inlastningsnischen för betong för kringgjutning av avfallskollina
i Silon ar belägen mitt för inlastningsbyggnaden. Nischen består i
princip av en öppen yta avsedd för uppställning av en botongbil
samt en av vardera fyra olika typer av betongbaskar.

Under lyftöppningen i taket mot inlastningstunneln Hr golvplanet
utformat för att fungera som spolplats vid rengöring av baskarna.
Spolplatsen, som tillika utgör fyllningsposition för baskarna, är
utformad med uppsamlingsmöjlighet för betongblandat vatten.

I nischen är installerad en tryckluftstation för laddning av
baskarnas pneumatiska system med vars hjälp tömningsventilerna
manövreras.

Vid gjutning öppnas först berört schakt genom att strålskärms-
pluggen lyftes undan med hjälp av trallan. Trallan körs sedan fram
till lyftöppningen över inlastningsnischen för betong. Då lyftoket
körts ned och kopplat en betongbask, anslutes manuellt ett kon-
taktdon för manövrering av baskens pneumatiska tömningsventiler.
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och transporteras, på sanna sätt son avfallsgods,
den sinks ned till avfallsgodsets nivå. Tömnings-
och betongen rinner ut och fyller spalterna runt
Basken återfOres till inlastningsnischen för
nästa fyllning måste verktyget bytas och en
flyttas.

Efter avslutad betonggjutning erfordras rengöring av baskar sant
kontroll av att inget betongspill kan st5ra fortsatt hantering.

6.3.3 Bergsal för mcdelaktivt avfall, BMA

I bergsalen för nedelaktivt avfall lagras betydligt mindre ak-
tivitet snängd än i silon. Kollina består i stor utsträckning av
kokiller eller fat och hanteringen sker fjärrstyrt med utrustning
som liknar den i silon. Valet av BMA som deponeringsplats träffas
då:

Avfallet består av lågaktiva jonbytarmassor
satreningskretsar eller motsvarande.

från konden-

Aktivitetsinnehållet och/eller ytdosraten är för hög för att
kunna accepteras i det lågaktiva förvaret, BLA.

Figur 6-7. BMA.
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* De kemiska egenskaperna Mr sådana, att silons långsiktiga
integritet skulle kunna äventyras.

* Geometrin är sådan att avfallet ej kan hanteras i silon.
Exempelvis kan vissa större maskindelar tas emot i BMA.

BMA förvarets utformning framgår av Bilaga A6-4. Själva bergsalen
består av 13 lika stora förvaringsfack samt två mindre fack
närmast inlastningszonen. Facken avgränsas från varandra av
mellanväggar i betong. Betongväggen mellan de två mindre facken
och inlastningszonen är liksom de langsgående sidoväggarna ur
strålskärmssynpunkt tjockare än väggarna mellan facken. Mellanväg-
garnas uppgift är:

* att dela upp förvaret i lämpliga sektioner som medger stegvis
inlastning och pågjutning,

* att staga de längsgående väggarna, som även bär traversbanan,

* att ge visst strålskydd,

* att minska brandbelastning genom successiv påläggning av
betongplank.

I de första mellanväggarna, från inlastningszonen räknat, finns
ursparingår, som möjliggör intransport av udda avfallskollin, t ex
större maskindelar. Ursparingarna mot inlastningszonen är normalt
igensatta med strålskyddsplank. I mellanväggarna finns även gång-
öppningar, som medger tillträde till facken. Dessa öppningar sätts
igen succesivt som lagret fylls.

Inlastningszonen, som nås via en port från transporttunneln,
domineras av uppställningsplatsen för transportbehållare. Vid
sidan av denna finns utrymme för tillfällig uppställning av
inredning i behållarna vid saneringsarbeten i dessa. I utrymmet
finns vidare en inpasseringssluss för personal, ett lokalt ma-
növer rum, som även är apparatrum för kontrollutrustningen, samt
ett utrymme för städ- och saneringsutrustning. Golvet i inlast-
ningszonen ligger, med hänsyn till erforderliga lyfthöjder, 2 m
lägre än golvet i bergsalen.

Hanteringen i bergsalen skfits fjärrstyrt av två traverser, som
uppvisar betydande likheter med dem i silon. Personal kommer
normalt att vistas i inlastningszonen endast vid inkörning av
transportbehållare, vid byte av lyftdon på inlastningstraversen
samt vid kringgjutning av avfall.

Då en transportbehållare placerats på sin uppställningsplr.ts,
terminalfordonet körts ut och porten stängts sker fortsatt
hantering fjärrstyrt antingen från driftbyggnaden eller, i undan-
tagsfall, från det lokala manöverrummet.
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Med locktrsversen frigöres transportbehållarens lock, som lyfts av
och placeras på ett entresolplan ovanför inpasseringsslussen.
Denna travers täcker endast inlastningszonen och arbetar under de
strålskärmande väggarnas nivå; den är således väl åtkomlig för
tillsyn, utom då oskyddat gods befinner sig i inlastningszonen.

Inlastnlngstraveraen består av en traversbrygga, som löper på
överkanten av bergsalens sidoväggar. På denna brygga löper en
portalkran, son liknar silons, men som inte är utrustad med
vridfunktion eftersom bergsalens travers enbart behöver arbeta
med rektangulära koordinater.

Godset i transportbehållaren lyfts ur transportbehållaren med
inlastningstraversen, normalt 4 st kokiller eller fatkorgar.
Godset transporteras normalt till det längst bort belägna facket
och placeras där. Valet av position styrs av följande regler för
lagring av avfallet:

* förvaringsfacken fylls med början längst bort,

* kokiller staplas i sex lager, fatkorgar i åtta lager,

* kokiller får med hänsyn till hållfastheten ej staplas ovanpå
fatkorgar,

* kokiller och fat ska grupperas på sådant sätt i facken, att
kokillernas bärighet kan utnyttjas som stöd för betongplank,

* fyllning sker av högst två fack samtidigt, normalt endast ett
fack åt gången.

Hanteringen liknar i många stycken hanteringen i silon, med de
förenklingar som följer av frånvaron av karusellkran, den begrän-
sade lyfthöjden och frånvaron av strålskärmsproppar. Någon steg
för stegbeskrivning lämnas därför ej.

De två mindre facken närmast inlastningszonen är avsedda för
lagring av dels skadat gods, dels större komponenter, som kräver
speciell hanteringsutrustning. Denna kan komma att behöva special-
konstrueras från fall till fall, även om förberedelser gjorts.

Efter hand som facken fylls, täcks dessa med betongplank som
övergjuts med ett betongskikt. Om så erfordras för staplingen av
t ex plåtfat kan även kringgjutning genomföras i BMA.

Sedan fyllning runt godset genomförts, gjutes ett armerat, strål-
skärmande lock ovanpå. Detta lock ger, tillsammans med i facket
staplade kokiller, den bärighet som erfordras för att eventuell
efterfyllning vid förslutning ska kunna göras. Den ger dessutom
en strålskärmning för dessa arbeten.
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6.3.4 Betongtankförvar, BTF

Betongtankförvaret har utformats främst för att lagra de betong-
tankar, som används vid några kraftverk för uppsamling av använd
pulverformig jonbytarmassa. Huvudparten av denna jonbytarmassa
härstammar från kokarreaktorernas kondensatrening och innehåller
således begränsad aktivitet. I BTF kan även viss del av det
lågaktiva avfallet komma att förvaras i mån av utrymme.

Betongtankförvaret utgörs av en stor öppen bergsal som i ena änden
ansluter mot bergsalstunneln och i motsatt ände, på en högre nivå,
mot tvärtunnel 1 - byggtunneln. Dess utformning framgår vidare av
Bilaga A6-5.

En blockad strålskärmsvägg är uppsatt mellan uppställningsplatsen
för tansportbehållare och förvarsutrymmet. En mindre strålskärm
finns framför dörren till personalens inpasseringssluss. Inpas-
seringsslussen kan vid behov tjänstgöra som skobytesgräns.

Figur 6-8. BTF.
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Bergsalen är mot tvärtunnel 1 avgränsad med en vägg i vilken finns
en port dimensionerad för intransport av betong och återfyll-
nadsmaterial.

Inlastningszonen består av en uppställningsplats för transportbe-
hållare och den yta som erfordras för manövrering vid lossning av
betongtankarna ur transportbehållarna med gaffeltruck.

Vid sidan av porten är en inpasseringssluss för personal belägen,
som vid behov kan tjänstgöra som skobytesgräns. Truckförare och
eventuell medhjälpare vistas i förvaret i samband med inlastningen
av tankarna och byte av transportbehållare.

En hanteringssekvens inleds med, att teminalfordonet backar in
genom dörren till inlastningszonen och ställer av en transportbe-
hållare. Detta kan ske i skydd av strålskärmen mot själva lagerut-
rymmet. Sidodörrarna öppnas på transportbehållaren så att de tre
betongtankarna blir åtkomliga för utlastning. Terminalfordonet kör
ut och porten stängs.

Gaffeltrucken vars förarhytt är strålskyddad, kraftigast i rikt-
ning mot gaffeln, bemannas för urlastningen. Trucken beskrives
närmare i separat systembeskrivning.

Betongtankarna transporteras så att vid urlastning gavlarna står
mot gaffeltrucken. Med gaffeltrucken fattas därför en tank i taget
och placeras i calastningsposition på baksidan av inlastnings-
zonens strålskänn, se Figur 6-9.

Sedan alla tre tankarna sålunda placerats, bytes truckens gaffel.
Därefter greppaa en tank i taget från långsidan och transporteras
till sin slutliga lagringsposition. Även detta lager fylls in-
ifrån, lagringen sker med två betongtankar ovanpå varandra och
med långsidorna tvärs bergsalens riktning.

Figur 6-9. BTF calastningszon.
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Efter hand som bergsalen fylls, lägger man, likaledes med gaf-
feltruckens hjälp, prefabricerade strålskännselement ovanpå
betongtankarna. Denna strålskärmning innebär flera fördelar

* Strålnivån genom "skyshine" till inlastnings- och hanterings-
utrymmet minimeras.

* Via en lejdare kan tankarnas ovansida användas för nödutrym-
ning till bergsalens bortre ände och tvärtunnel 1.

* Kringgjutning av betongtankarna kan göras vid låg dosrat.

Kringgjutningen i BTF kar göras successivt eller vid förslutning
av hela bergsalen. Möjlighet finns även att vid förslutning
återfylla hela bergsalen upp till bergtaket.

6.3.5 Bergsal för lågaktivt avfall, BLA

I bergsalen för lågaktivt avfall lagras lågaktivt skrot och sopor
från kärnkraftverken och från Studsvik. Avfallet kan, t ex beträf-
fande aska från sopförbränning, vara ingjutet i betong i 200 1
fat. Normalt transporteras det till SFR1 i standardcontainers, som
lämnas kvar i bergsalen. Det lagrade materialet kan vara
brännbart; andelen är dock begränsad.

Figur 6-10. BLA.
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Bergsalens utformning framgår av Figur 6-10, samt vidare i Bilaga
A6-6. Såväl bergsal sam inlastningszon är relativt lika betong-
tankförvaret. Bergsalarnas huvudmått ar således desamma, liksom
utformningen med avgränsning av inlastningszonen med en vägg av
Btrål8kännsblock. Salen ansluter i inlastningsMnden till bergsals-
tunneln och i andra anden till tvärtunnel 1.

Inlastningszonen omfattas av uppställningsplatsen för transport-
fordonet och den yta som erfordras vid lossning av containrarna
från lastbilen och uppställning av dessa på golvet samt manöverut-
ryraroe för gaffeltrucken vid hämtning och inplacering av contain-
rarna i förvaret.

I båda ändar av bergsalen finns en sluss som vid behov kan tjänst-
göra som skobytesgräns. Lastbilschauffören, truckföraren och
eventuellt medhjälpare vistas i utrymmet i samband med lossningen
av containrarna och inplaceringen av dessa i förvaret.

Vid inlastning i BTF användes en gaffeltruck som är försedd med
strålskyddad förarhytt och beskrives närmare i separat
systembeskrivning.

Intransporten av containrar till inlastningszonen sker med trucken
och en släpvagn.

Containerenheterna placeras in i förvaret med hjälp av gaffeltruc-
ken. Denna kan förses med lyftgafflar alternativt topplyftdon.
Enheterna ställe upp med långsidorna tvärs bergsalen med början
längst in i änden mot tvärtunnel 1.

För att ge viss möjlighet till tillträde för t ex inspektion,
placeras containrarna i salen med inspektionsvägar på jämna
mellanrum. Stapling av containers sker i tre lager i höjdled.

Det är inte planerat att kringfyllning av containrarna för låg-
akt i vt avfall ska utföras. Trots detta finns en möjlig tillträdes-
väg från tvärtunnel 1. Genom denna väg är efterfyllning tekniskt
möjlig.
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6.4 FÖRSÖRJNINGS- OCH SERVICEFUNKTIONER

6.1.1 Elkraftförsörjning

SFR1-anläggningens elkraftförsörjning baseras på två inkännande
yttre matningsvägar från Forsmarks kraftstation. Den ena, en 20
kV-ledning, betraktas som ordinarie och försörjer det ovan jord
belägna 10 kV-ställverket via anläggningens huvudtransfonnator.
Den andra matningen, således reservmatning, är en 10 kv-matning
son ansluter direkt på 10 kV-ställverket. Reservmatningen nedför
även, att huvudtransformatorn kan förbikopplas vid fel på denna. I
Bilaga A6-7 finns ett enlinjeschema för anläggningen där mat-
ningsvägar och spänningsnivåer framgår.

Kraftförsörjningen i anläggningen är uppdelad på en A-försörjning
och en B-försörjning, varvid effektuttagen normalt är fördelade
lika på resp halva. Uppdelningen möjliggör anslutning av dub-
blerade objekt till var sin försörjning. Arrangemanget med två
huvudskenor är föranlett av dimensioneringsäkerhet och
drifttekniska krav. Något krav på redundant försörjning av elkraft
föreligger ej.

Underjordsdelens transformatorer (A- resp B-transformator) är
fysiskt separerade och dimensionerade så att i stort sett hela
lasten vid behov kan tas ut från en transformator. Manuella
överkopplingsåtgärder i ställverken möjliggör därvid fortsatt
drift vid fel på den ena försörjningsdelen.

Central kontroll- och övervakningsutrustning ska vara tillgänglig
under viss tid efter inträffat nätbortfall. Utrustningen matas
därför från ett batterisäkrat nät. Motsvarande krav och arran-
gemang gäller för nödbelysning, alarm- och kommunikationssystem.
Batteriförsörjningen är dimensionerad för 3 timmars totalt el-
kraftbortfall.

Är anläggningen bemannad vid bortfallet och en överkoppling till
reservmatning erfordras, stannar personalen kvar i bergrumsdelen
under den tid som normalt åtgår för överkopplingen. Tendeiar
elkraftbortfallet att bli långvarigt ska personalen utrymma
bergrumsdelen. Tidsgränsen är satt till ca en timme.

Kraven på kontinuerlig kraftmätning är begränsade. Vid totalt
kraftbortfall klaras övervakningsfunktioner och nödbelysning för
utrymning med batterisäkrad kraft. Hantering av avfall kan avbry-
tas. Ventilationsavbrott innebär att körning med dieselfordon
måste begränsas till utrymningsbehov. För bergdränage finns
buffertvolymer, som gör att driftavbrott i 12 timmar klaras vid
dimensionerande tillflöden.
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6.4.2 Kontroll- och övervakningsutrustning

övervakningen av hela anläggningen sker från Driftbyggnaden.
Härifrån sköts normalt Även fjärrmanövrering av hanteringsutrust-
ningar för silo och bergsalen för medelaktivt avfall.

De fjärrstyrda hanteringsutrustningarna har beskrivits ovan. All
hantering övervakas via TV-kameror, som Hr fast monterade på
strategiska punkter i anläggningen eller som sitter på de olika
traverserna. Utöver TV-kamerorna har operatören positionerings-
system, lastindikatorer osv till stöd för hanteringen. Grundregeln
vid konstruktion har varit, att två indikationer alltid ska finnas
till operatörens hjälp, antingen två olika TV-kameror eller TV
kombinerad med t ex en lastindikator.

I Forsmarks anläggningsdator finns vidare information om det gods
som placerats in i anläggningen. Operatören kan via terminal
informera sig om t ex hur långt ned i ett siloschakt han ska gå
för att lägga av kokiller. Efter hand som inlagring sker, bokföres
kollinas placering.

Till Driftbyggnaden samlas även, under normal arbetstid, signaler
från strålskyddsövervakning, ventilation, bergdränage m m. Även
inpasseringskontrollen till berganläggningen sköts här. Utom
arbetstid kan signalerna vidarekopplas till Forsmarks vaktcentral,
som vid behov rycker ut för att kontrollera uppkomna larm. Sådana
har kategoriindelats i olika angelägenhetsgrader - somliga larm
kan väl åtgärdas då ordinarie personal återkommer.

6.4.3 Ventilation av bergrumsanlHggningen

Ventilationen av bergrumsanläggningen är uppdelad i två fysiskt
skilda delar, ett ventilationssystem för anläggningens drift- och
förvarsdel och ett för dess byggdel.

Drift- och förvarsdel

Ventilationssystemet för drift- och förvarsdelen har följande
uppgifter:

* Ventilera underjordsutrymmena så att hygiensika gränsvärden
inte överskrids.

* Transportera bort luftburen aktivitet vid missöde som ger ak-
tivitetsfrigörelse.

* Evakuera rökgaser vid brand.
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Ventilationssystemets huvudkomponenter är placerade i tre ven-
tilationsbyggnader, en ovan jord med huvudflMktar för till- och
frånluft (1VB) och tvi i bergrumsanläggningen med hjälpfläktar för
frånluft (2VB) resp. tilluft (3VB). Huvudfläktarna ir dubblerade
med avsikt att förenkla förebyggande underhåll och höja
driftsäkerheten.

Inom 2VB finns utrynme för en filteranläggning som kan installeras
om så behövs i framtiden, övervakning av luftburen aktivitet i
driftdelens frånluft sker med hjälp av centralt placerat (1VB)
partikelfilter som analyseras med viss frekvens.

Luftflöden från bergsalar och silo är avpassade så att undertryck
råder gentemot omgivande tunnlar. I skobytesrum och trapphus hålls
övertryck mot omgivande utrymmen.

För en mer detaljerad information om ventilationsanläggningens
utformning hänvisas till systembeskrivningen för system 743.

Bjggdel

Ventilationssystemet för byggdelen har följande uppgifter:

* Späda ut och avleda alstrade föroreningar från dieselfordon

* Ventilera tunnelsystemet så att radondotterhalten inte över-
skrider gällande gränsvärden.

* Evakuera rökgaser i samband med brand.

* Ventilera ut spränggaser vid en framtida utbyggnad.

Även för byggdelens ventilation gäller att huvudfläktar för till-
och frånluft är monterade inom ventilaionsbyggnad 1 (1VB) medan de
övriga två ventilaionsbyggnaderna ej berörs av byggventilationen.

Luftbehandlingssystemet är utformat så att fläktstyrd tilluft
tillföres anläggningen i dess nedersta del. Luften strömmar
därefter fritt genom tunnelsystemet tillbaka till tunnelmynningen
där den evakueras med frånluftsfläkt.

För en mer detaljerad information om ventilationsanläggningen för
byggtunneln hänvisas till systembeskrivning för system 744.

6.4.4 Dranagefunktioner i bergrumsanläggningen

Allt bergdränage leds genom självfall till två lågpunkter. Denna
princip har påverkat hela förvarsdelens höjdsättning och därmed
utformning av anslutande tunnlar. Förvarets utformning med av-
seende på bergdränaget framgår av Bilaga A6-8.
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I de två lågpunkterna samlas bergdränaget upp i varsin bassäng.
Den ena ligger på huvudnivån för bergsalarna och den andra vid
siloförvarets botten. Den övre dränagebassängen utgör samtidigt
brandvattenreservoar vid extrema brandsituationer.

Storleken på bassängerna medger långvarigt bortfall av kraftför-
sörjning till pumpar eller annan anledning till utebliven pump-
funktion (12 tinnar). Den övre bassängen bräddar över till den
nedre, varför översvämning på förvarets huvudnivå inte kan inträf-
fa.

Vatten från berqsalar och motsvarande utrymmen där avfall förvaras
eller hanteras passerar provtagningsgropar för kontroll av even-
tuell kontaminering. För en mer detaljerad beskrivning av dränage-
principerna och den tekniska lösningen av dräneringen av an-
läggningens underjordsdel hänvisas till systembeskrivning för
system 764 samt system 767.

6.4.5 Brandförsvar

I detta avsnitt redogörs för huvudlinjerna i anläggningens brand-
skydd. En detaljerad analys avseende brandförsvaret i hela berg-
rumsanläggningen redovisas i /6-1/.

Under konstruktionsskedet har brandskyddet beaktats främst genom
förebyggande brandskyddsåtgärder. Risken för brand i bergrumsan-
läggningen är därför låg.

Brandhelastningen begränsas så långt möjligt:

Brännbart avfall har i allmänhet lagrats lång tid före
transporter till SFR1, varför riskerna för självantändning i
bergrumsanläggningen bedöms som mycket små.

Successiv kringgjutning eller täckning av avfall ger gott
brandskydd

Den största risken för brand i bergrumsanläggningen ger de
motorfordon som trafikerar anläggningen. Samtliga icke
eldrivna fordon ska vara dieseldrivna.

Val av material i byggnader, ställningar m m ska göras med
hänsyn till brandrisk och brandbelastning.

Material och utrustning som inte nödvändigt måste förvaras
i bergrumsanläggningen får inte förekomma. Vidare ska mängden
brännbara sopor och övrigt avfall tom uppstår, begränsas.

Anläggningen är indelad i ett antal brandzoner för att möjliggöra
en säker utrymning och en effektiv släckningsinsats. Funktionella
enheter utgör därvid egna brandzoner. Varje brandzon är i sin tur
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uppdelad i ett antal brandceller. Brandzonsindelningen för under-
jorddelen framgår av Bilaga A6-9.

SFR1 har ett g—ons—t brandvatteasysteB för ovanjordsdelen och
underjordsdelen. Systemet matas med industrivatten från
Forsmarksverket till en bufferttank belägen i Ventilationsbyggnad
1. Tanken hålls ständigt fylld via en automatisk motormanövrerad
ventil. För att erhålla viss redundans kan tanken även fyllas
manuellt från dricksvattensystemet.

En i tanken placerad brandpump startas automatiskt på brandlarms-
indikation och försörjer markbehoven och de första 400 m av drift-
tunneln. Från tanken matas även via en hävert brandvatten till
fortsättningen av tunneln och till brandvattenuttag i bergrumsan-
läggningen.

Brandvattensystemet i underjordsdelen kan reservmatas med vatten
från länshållningssystemets vattenreservoar belägen under Under-
hållsbyggnadens golvbjälklag.

All eventuell vattenbegjutning av avfallsgods sker efter manuell
initiering utom för omlastningszonen i BLA.

Brandvattenreservoaren ovan jord har en kapacitet av 1200 l/min
under en 30-minuters period. Vattenreservoaren i underhållsbygg-
naden har en kapacitet av 1200 l/min under 4 tlitmar. Det största
brandvattenbehovet härrör från sprinkleranläggningen i BMA.
Brandposter är utplacerade på ca 100 m avstånd från varandra på
strategiska punkter m h t brandcelisgränser.

De båda tunnlarna, drifttunneln och byggtunneln, utgör utryn-
ningsvägar från bergrumsanläggningen till markplanet.

För att tjäna som utrymningsvägar får bl a ingen lagring av
brännbart material förekomma i tunnlarna. De måste dessutom kunna
hållas rimligt rökfria tills utrymning har skett. Dubbla
utrymningsvägar ska finnas från samtliga utrymmen där personal
regelbundet vistas och brand kan uppkomma.

I gränserna mellan bergsalar och silo finns slussfunktioner anord-
nade vilka medger passage för brandpersonalen i samband med släck-
ningsinsatser. Brandbilar kan köra ända fram till dessa
tillträdesvägar.
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6.5 STRÅLSKYDD I ANLÄCCNINCEN

6.5.1 Inledning

Strålkällorna i SFR1 utgörs av det aktiva avfallet son slutdepone-
ras i anläggningen. Dosbelastningen till personalen härrör således
från avfallet genom extern strålning. Intern bectrålning pga fri
aktivitet fOrekcnmer normalt inte inom anläggningen. Endast för
några postulerade missödesfall kan aktivitetsfrigörelse förekomna.
Driftrutiner vid dessa fall redovisas sist i detta avsnitt, medan
missöden med dess konsekvenser behandlas i avsnitt 6.6.

Detta avsnitt koncentreras till att beskriva konstruktiva åtgärder
för att begränsa den externa strålningen samt redovisa stråldoser
härrörande från extern strålning för de mest dosbelastande ar-
betsmomenten.

Vid utformningen av SFR1 har förebyggande strålskyddsåtgärder
vidtagits i fråga om layout, konstruktion och administrativa
rutiner. Åtgärderna syftar till att begränsa stråldosen till
personalen. Principutformning för detta anges i /6-3/ samt redovi-
sas här.

Slutligen redovisas uppskattning av dosbelastningen till personal
för de arbetsmoment som identifierats som mest dosbelastande.

6.5.2 Klassning av utrymmen

Strålkällorna i SFR1 utgörs av det aktiva avfallet som ska slut-
deponeras i anläggningen. Vid inlastnings- och deponeringsmomen-
tet hanteras i flertalet fall oskärmade kollin, medan under
temporär uppställning och förflyttning av avfall, både ovan jord
och inom bergrumsanläggningen, är strålkällan innesluten i trans-
portbehållare (ATB eller container).

Ovanstående förutsättningar ligger till grund för de principer som
tillämpats vid upprättande av kontrollerat område. De normer som
finns för radiologisk verksamhet vid kärnkraftverk används i
tillämpliga delar för SFR1. Inom kärnkraftverksamheten är före-
slaget att kontrollerat område ska ges en sådan utsträckning att
det är högst osannolikt att dosekvivalenten till personer som
uppehåller sig utanför området överstiger 5 mSv/år samt att det är
högst osannolikt att kontamination av radioaktiva ämnen kan
förekomma utanför området.

För att erhålla en god kontroll över verksamheten och doserna till
personalen utgör följande anläggningsdelar kontrollerat område:

Terminalbyggnaden, vilken utgör uppställningsplats för ATB.
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Förvaringsutrymmen ned angränsande drifttunnelvägar fram till
driftbyggnaden.

Således utgör området ovan jord liksom drifttunnelnedfarten och
hela bergrumsanläggningens byggdel okontrollerat område.

Upprättandet av kontrollerat område medför dels att en radiologisk
klassning av utrymmen görs och dels att särskilda administrativa
rutiner införs. Klassningsgränser framgår av kapitel 3 i saker-
hetsrapporten. Har diskuteras vissa principer beträffande klass-
ning av utrymmen. Varje utrymme har tilldelats en konstruktions-
klass med avseende på externstrålning, baserat antingen på den
förväntade maximala strålnivån i utrymmet eller på den önskade
tillträdbarheten till utrymmet i fråga.

Under normal deponeringsdrift av SFR1 föreligger för både bergsa-
larna och silo med inlastningsbyggnad två olika klassningsfall
nämligen:

en grundklassning, som gäller när avfall står uppställt i
sina slutliga deponeringspositioner.

en högre klass, som gäller när inlastning av avfall från
transportbehållare pågår.

Då ingen inlastning pågår är strålskärmningen dimensionerad för
att personal, om så erfordras, ska kunna vistas tämligen obehind-
rat i bergsalarnas inlastningszoner liksom i silons inlastnings-
byggnad/tunnel. Då inlastning pågår kan förhöjda strålnivåer
uppkomma. Vad gäller det medelaktiva avfallet i BHA och Silo
bygger ju hela inlastningsprincipen på fjärrstyrd manöverering.
Det bedöms därför som acceptabelt att tillämpa andra klassnings-
gränser för själva inlastningsfasen.

På motsvarande sätt tillämpas olika klassningar för terminal-
byggnaden ovan jord beroende på vilket gods som för tillfället
finns uppställt där.

Det kontrollerade området har också indelats i kategorier med
avseende på risken för ytkontaminering. Normalt sett förekommer
inte ytkontaminering i SFR1. Om ett missöde inträffar i samband
med hantering av avfallsgodset finns, i vissa fall, risk för
frigörande av aktivitet. Då SFR1 under normal drift enbart har
kontrollerade områden m a p externstrålning görs vissa avsteg från
kärnkraftverkens gängse rutiner. Det innebär t ex att ingen
skobytesgräns passeras och att särskilda överdragskläder inte
behöver bäras. Vid aktivitetsfrigörelse tillämpas dock andra
rutiner vilka presenteras i avsnitt 6.5.5.
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6.5.3 Dosbegränsande konstrukttonsåtgtrder

Skydd not externstrålningen har till stor del åstadkomnits genom
att layout och strålskärmar har anpassats till den verksamhet som
ska förekomna.

Vid konstruktion av anläggningen har layouten utformats och
vSggarna dimensionerats så att personal obehindrat ska kunna
vistas i utrymmena utanför själva fOrvaringsytan. Även om förvaret
Mr helt uppfyllt. Detta innebar att tunnlar, drift- och
servicebyggnader, inlastningszoner i bergsalar, etc, är dimen-
sionerade för att hållas klass I, dvs dosratsnivån ska vara mindre
an 0,01 mSv/h.

Under pågående inlastning kan klass I temporärt överskridas Sven i
tunnlarna utanför själva inlastningszonerna. För att uppmärksamma
personalen på förhöjda strålnivåer finns därför ett alarmsystem
som indikerar pågående inlastning. Strålskyddet vid själva inlast-
ningen har tillgodosetts genom fjärrmanövrering respektive genom
strålskärmar på fordon och manöverplatser.

Efter inlastning av avfall sker i vissa förvarsutrymnen kringgjut-
ning av kollina med betong och/eller påläggning av strål-
skyddslock/pluggar. Härigenom erhålls, förutom ökad hållfasthet,
en reducerad strålnivå ovanpå avfallet.

Hela hanteringen för pågjutning Sr genomtänkt ur strålskyddssyn-
punkt och utförs i vissa fall fjärmanövrerat eller med adekvat
skärmning.

För att begränsa dosen till underhållspersonalen har t ex utrust-
ning som kräver underhåll placerats åtkomligt m a p strålning
eller givits en utformning som medger korta insatstider för byte
av reservenhet.

Generellt gäller att strålskärmsdimensioneringen är konservativ,
eftersom maximalt tillåtna ytdosrater konsekvent har förutsatts.
Merparten av avfallet har lägre ytdosrat varför dosraterna i
skärmade utrymmen koraner att ligga väsentligt under de värden som
ansatts som övre gräns för utrymmet ifråga.

6.5.4 Dosbelastning till personal

De förebyggande strålskyddsåtgärderna medför att dosbelastningen
till personalen blir begränsad.

Personalstyrkan i SFR1 planeras uppgå till ca 20 personer. Perso-
nal som arbetar direkt med transport och deponering ambulerar
mellan olika arbetsuppgifter. Det är härigenom svårt att redovisa
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förväntade doser till olika individer. I detta avsnitt redovisas i
stallet några arbetsmoment som bedöms vara mest dosbelastande.

Det enda momentet i SFRl:s hanteringskedjor, dar manuell hantering
av oskärmade kollin sker, är vid deponeringen i betongtankförvaret
och i bergsalen för lågaktivt avfall.

Betongtankarna i BTF har en maximal ytdosrat av 10 mSv/h. Inlast-
ning av tankarna i BTF sker manuellt medelst en gaffeltruck. Detta
medför att en effektiv skärmning av truckföraren krävs, för att
dosbelastningen ska bli acceptabel.

Strålskärmen till föraren har dimensionerats si att dosraten i
hytten uppgår till 0.2 mSv/h då lasten befinner sig i den ur
strålskyddssynpunkt värsta positionen, nämligen då gafflarna är
upphöjda och trucken i färd med att ställa av en tank på dess
deponeringsplats. Dosraten i denna position är ungefär dubbelt så
hög som då lasten transporters med nedsänkta gafflar.

En grov uppskattning av årsdosen på grund av truckarbete i BTF kan
göras med följande antaganden:

Antal transportbehållare/år: 25 st.

Tid för tömning av en transportbehållare: 2 h.

Under hälften av tiden antas föraren få den högsta dosraten
enligt ovan, och under resterande tid hälften av denna dos*
rat. Med dessa antaganden erhålls en årsdos om 7,5 mSv/år för
inlastningsarbetena i BTF. Eftersom arbetet kommer att
utföras av olika personer är detta värde att betrakta som
kollektivdos för dessa arbetsmoment.

För övriga dosbelastande arbeten i SFR1 gäller att dosraten är
lägre, men arbetsuppgifterna har ofta en högre frekvens. Det
största dosbidraget från dessa arbeten är körning med terminalfor-
don.

Dosbidraget förväntas uppgå till 7,5 mSv/år totalt för all hante-
ring med dessa fordon. Här har konservativt antagits en hantering
med 250 transportbehållare/år, en antagen körtid om 3 timmar per
behållare samt en dosrat om 0,01 mSv/h. Att terminalfordonet kan
köras obemannat har ej beaktats. Precis som för inlastningen i BTF
kan denna dos betraktas som en kollektivdos.

Containerhanteringen inom BLA-förvaret sker med gaffeltruck och
ungefär med samma frekvens som i BTF-förvaret. Den väsentligt
lägre ytdosraten gör dock att dosbelastningen vid deponering
endast utgör en bråkdel av den från BTF-förvaret.

Ned ovanstående presentation har huvuddelen av dosbidragen från
det rutinmässiga arbetet redovisats. Om försiktigt antages att
alla andra till normal drift hänförliga arbeten sammantagna leder
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till en kollektivdos om 10 mnanSv/år, skulle således den totala
personaldosen uppgå till 25 mnanSv/år.

6.5.5 Rutiner after missöden där aktivitet frigörs

Normalt förekommer ingen fri aktivitet i SFR1. Om ett missöde
inträffar i samband med hantering av avfallsgods finns dock, för
vissa händelser, en risk för aktivitetsfrigörelse. Bergrumsan-
läggningen har dock utformats så att spridningen av frigjord
aktivitet kan begränsas. Detta åstadkommes bl a genom att de
områden där ytkontaminering uppstått kan avgränsas med skobytes-
gränser. Vidare finns saneringsmöjligheter förberedda och
ventilationssystemet är utformat för att kunna kvarhålla even-
tuellt frigjord aktivitet i det drabbade utrymmet.

Lokala, förberedda, skobytesgränser finns i anslutningsvägarna
till samtliga bergsalar samt till silon. Dessutom finns en
centralt placerad skobytesgräns i driftbyggnaden. Aktivering/
idrifttagning av skobytesgränser vid olika driftfall illustreras i
Bilaga A6-10.

Upprättande av skogränser sker så nära källan för aktivitetsfrigö-
relse som möjligt, detta för att begränsa aktivitetsspridningen
inom anläggningen. För de delar av anläggningen som avgränsas
gäller motsvarande regler som för kontrollerat område vid kärn-
kraftverken, bl a:

Krav på att personalen är försedd med särskilda överdrags-
kläder.

Inpassering ska ske via skobytesbänk.

Förbud mot rökning, intagande av föda, toalettbesök.

Krav på friklassning av material och utrustning som önskas
uttransporterad från aktuellt område.

Vid missöde inom en förvarsdel ska hantering inom övriga för-
varsdelar kunna fortsätta tills lokalen sanerats. Ventilationssys-
temet driftlägges manuellt så att tilluften till det aktuella
utrymmet blockeras. Därmed uppstår undertryck mot omgivningen och
spridning av aktivitet till angränsande utrymmen förhindras.
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6.6 MISSÖDES- OCH KONSEKVENSANALYS

6.6.1 Allmänt

Missödesscenarierna för SFRl-anläggningen är odramatiska jämfört
med vad, som kan åstadkomnas beträffande kärnkraftverk. Ingen
effektutveckling förekommer, som kan ge upphov till spridning av
aktivitet, mängden aktivitet är ur omgivningssynpunkt obetydlig
och slutligen finns, utom vid brand, gott om tid tillgänglig för
att planera erforderliga åtgärder efter ett missöde.

I detta avsnitt samanfattas de missödesanalyser som genomförts för
SFR1. Missöden kan lämpligen delas i två kategorier:

* Hanteringsmissöden - dessa ger endast konsekvenser i an-
läggningen.

* Brand eller översvämning - missöden som potentiellt kan leda
till omgivningspåverkan.

De från personalsynpunkt svåraste fallen är de som innebär ett
missöde under hantering av avfallet då dessa ofta erfordrar
manuella insatser i närheten av oskärmade kollin. Aktivitetsfrigö-
relse inom anläggningen, kan erhållas vid hanteringsmissöden och
vid brand i avfallsgods. Omgivningskonsekvenser däremot kan i
princip endast erhållas vid brand i avfallsgods.

En stor översvämning, som med tiden ger aktivitetsfrigörelse genom
urläkning av avfallet bedöms ej kunna inträffa. Innan aktiviteten
hinner lakas ut ur deponerat avfall kan åtgärder sättas in för att
återställa förvaret i driftdugligt skick.

De låga dosbelastningarna från de postulerade missödena gör att
dosuppskattning endast har gjorts för de svåraste fallen.

Diskussionen här är baserad på den redovisning som ges i /6-2/ där
en utförligare beskrivning av de olika scenarierna ges. De redovi-
sade omgivningskonsekvenserna vid brand inom bergrumsanläggningen
är hämtade från /6-3/.

6.6.2 Hanteringsmissöden

I detta avsnitt diskuteras de missödesfall som kan innebära en
förhöjd dos till personalen.

Endast för de fall som har bedömts som allvarligast har en dosupp-
skattning gjorts. I stället har framställningen här koncentrerats
till att påvisa de åtgärder som vidtagits för att förbereda
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effektiva åtgärde*. efter hanteringsmissöden. Väsentliga förut-
sättningar för missödesanalysen är:

Inget missödesfall kräver snabba manuella insatser. Det
finns således gott an tid att planera och förbereda åter-
ställningsarbetet. Vid svårare missödesfall kan t ex erfor-
derliga specialverktyg tillverkas, personalen kan tränas i
inaktiv miljö, etc, innan återställningsarbetet påbörjas.

Den aktivitetskälla som ska hanteras är mycket väldefi-
nierad genom bl a den typbeskrivning som utgör grund för
tillstånd att deponera kollit ifråga i SFR1. För varje av-
fallskolli kan man dessutom hämta fram väsentliga uppgifter
om aktivitetsinnehåll o d. Detta bidrar till att underlätta
planeringen av erforderliga ingrepp.

Vid konstruktion av anläggningen har layouten utformats och
väggarna dimensionerats så att personal obehindrat ska kunna
vistas i utrymmena utanför själva förvaringsytan. Vid
missöden utanför själva förvaren behöver man alltså huvud-
sakligen endast ta hänsyn till ett antal enskilda kollin.
Situationen då inlastning av avfall pågår, ger lokalt förhöjd
strålnivå.

Vid utformningen av SFR1 har dessutom eventuella missöden
beaktats. Tillträdes- och utrymmningsvägar har förutsetts och
utrustningen anpass&ts för snabba räddningsåtgärder vid
maskinhaverier.

Vid både inhemska och utländska kärnkraftverk har man er-
farenheter av reparations- och underhållsarbeten som utförs
i miljöer som kännetecknas av höga dosrater. Persondoserna
har där hela tiden kunnat hållas på rimliga nivåer, trots att
tidsfaktorn ofta spelat en väsentligt större roll än vad som
kan komma att vara fallet för SFRl's del.

De från persondosaspekt svåraste missödena kan inträffa när av-
fallskollina har lyfts ur sin skärmande transportbehållare och är
på väg till sin deponeringsplats. Missöden kan ske vid inlast-
ningen i samtliga förvaringsutrymmen, men de som inträffar vid
inlastningen i silon kommer att vara svårast att hantera, pga att
där hanteras de mest aktiva kollina.

Den hetaste strålkälla som kan förekomma oskänad i SFR1 är en
last med fyra kokiller, där samtliga har ytdosraten 500 mSv/h.

Ett par missödesfall som redovisas i /6-2/ är:

1. Portaltrallans åkmaskineri havererar under transport av
avfallskollin.

2. Lyftdonet havererar under pågående transport av avfallskolli,
varvid avfallskollit tappas.
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I båda dessa fall erfordras manuella insatser i närheten av osk&r-
made kollin. Persondosberäkningar har baserats på att lasten
består av fyra stycken kokiller, vardera med ytdosrat 500 mSv/h.

För det första fallet, där portaltrallan förutsätts fastna, hänger
lasten fortfarande i åkläge. Ned hjälp av förberedda åtgärder, kan
trallan med begränsad persondos återföras till transportbehållar-
position och lasten sänkas ned i denna. Reparationsåtgärder kan
därefter genomföras.

Den totala dosbelastningen beräknas uppgå till mindre än 0,3
mmanSv trots den kraftiga strålkällan. Den låga kollektivdosen
erhålls pga den relativt korta insatstiden.

Det andra fallet innebär ur dosbelastningssynpunkt det svåraste
missödet. För att kunna köra undan portaltrallan, kan linor behöva
kapas; förberedelser finns för att detta ska kunna ske snabbt.
Lösgörande av lyftok och lyftning och transport av eventuellt
skadade kokiller eller fat kräver större personalinsatser. Dessa
behöver särskilda förberedelser från fall till fall. Genom använ-
dande av provisoriska strålskärmar och helt eller delvis avstånds-
manövrerade verktyg har för ett fall beräknats att hela uppstäd-
ningen ska kunna genomföras med en dosbelastning om 15 ramanSv.

Vid haverier med tappat gods kan risk föreligga att t ex en kokill
skadas på sådant sätt att aktivitet frigöres till atmosfären.
Eftersom ingen energiutveckling förekommer kommer aktiviteten i
huvudsak att deponeras i det berörda utrymmet. Den mängd som via
ventilationen kan föras till omgivningen är helt obetydlig.

I /6-2/ har ett stort antal konkreta situationer analyserats. Även
dessa analyser visar, att silohaverierna utgör de mest dosbelas-
tande.

6.6.3 Missöden med potentiell omgivningspåverkan

Till dessa missöden räknas i främsta rummet brand. Även mycket
omfattande översvämningar eller bergras skulle potentiellt kunna
påverka omgivningen. I /6-2/ redovisas emellertid att dessa risker
Mr mycket låga; den omgivningspåverkan som kunde uppstå är vidare
starkt begränsad, eftersom ingen drivkraft finns för spridning av
aktiviteten.

Även brandriskerna i SFR1 är starkt begränsade. I själva anlägg-
ningen utgör i första hand fordon och elutrustning brandrisker; i
mycket liten utsträckning finns större maskiner i drift utan att
personal övervakar verksamheten. I avfallsgodset ingår dels
bitumen, dels viss mängd brännbara sopor; antändningsrisken bedöms
dock som låg; Bitumen kräver betydande upphettning för att antän-
das - sådan upphettning bedöms endast kunna förekomma i samband
med fordonsbrand. Självantändningsrisken för sopor är likaledes
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låg, eftersom dessa i allmänhet förvarats lång tid före transpor-
ten till SFR1.

Genom anläggningsutformningen med drift- resp. byggtunnel finns
vid inträffande brand alltid tillgång till effektiva utrymningsvä-
gar och tillträdesvägar för brandbekämpning. Olika brandrisker och
konsekvenser belyses i det följande:

Risken för fordonsbrand kan aldrig helt elimineras. Samtliga
avfallstransporterande SFRl-fordon, liksom terminalbyggnaden där
rangering förekommer, dr försedda med automatiska sprinklersystem.
Endast i händelse av att den automatiska sprinklingen av någon
anledning uteblir, t ex skadas vid en kollision, måste manuella
brandbekämpande åtgärder sättas in.

I dieseldrivna fordon har bränslemKngden begränsats. Risken för
att en fordonsbrand ska sprida sig till avfallet i en tranportbe-
hållare bedöms vara liten. Genom upphettning av bitumenfat i
samband med brand kan dock en mindre mängd förgasad bitumen
frigöras och förbrännas. Risken för en mer omfattande bitumenbrand
bedöms dock som obetydlig.

Brand i BLA

I BLA finns en viss risk för självantändning i avfallet. Sannolik-
heten Hr dock låg. Brännbart material finns i containrarna med
lågaktiva sopor.

Pga att branden endast kan vara en pyrolysbrand, kvarhålls troli-
gen större delen av aktiviteten i avfallet. Aktivitetsspridningen
till luften och därmed risken för inhalationsdoser till personalen
är således mycket liten. Den brandbekämpande styrkan kan också
utrustas med andningsskydd.

Persondoskonsekvenserna av branden kan förväntas bli mycket låga
mot bakgrund av en låg allmändosrat i förvaret.

Brand i BTF

I BTF finns inget avfall som kan delta i en brand, utan den enda
brand som kan förekomma skulle härröra från en brand i fordon i
samband med inlastning av avfallet. Bekämpningen av en sådan
bedöms ej medföra några problem, från personaldossynpunkt.
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Brand i BMA

I bergsalen för medelaktivt avfall förvaras bl a bitumeningjutet
avfall. Trots att antändningsrisken måste betraktas son mycket
låg, har ett fast släckningssystem installerats. Det fack, son Mr
under fyllning med avfall kan således vattenbegjutas genom
utlösning från strålskärmad plats. Även inlastningszonen har fast
installerad slMckningsutrustning. Några dosbelastningsproblem
förväntas därför ej.

Brand i Silon

Brand i siloförsvarets inlästningsbyggnad är likartad den som kan
uppträda i BMA. Släckning sker även i detta fall genom manuell
utlösning, från strålskarmad plats med fast installerad
utrustning, varför inga problem från dosbelastningssynpunkt
förväntas.

Brand i det förvarade avfallet i själva silon bedöms inte kunna
uppkomna och någon fast installerad släckningsutrustning har inte
bedömts erforderlig. Godset här är uppdelat på ett flertal schakt,
som normalt är täckta av en strålskärmsplugg. Dessutom sker efter-
gjutning kontinuerligt (veckovis).

Aktivitetsfrigörelse från en brand i SFR1 kan endast förekomma när
branden:

* uppstår i själva avfallsgodset,

* äger rum i ett utrymme där aktivt gods finns och branden
sprids till avfallet.

I de flesta fall begränsas aktivitetsspridningen till den lokal
där branden uppstått. Endast i ett fåtal fall kan begränsade
utsläpp till omgivningen förutses.

I /6-3/ redovisas dosbelastning på omgivningen för en rad brand-
fall. Här begränsar vi dock redovisningen till bränder som ger de
största omgivningskonsekvenserna. Dosbelastningen avser person på
0.5 km avstånd.

Vid brand i lågaktivt avfall gäller för samtliga postulerade fall
att dosbelastningen till omgivningen blir ytterst låg. Som mest
erhålls en total helkroppsdos om 0.049 nSv, vilket gäller för
fallet fordonsbrand i tunnel, övriga brandfall ger i princip
motsvarande konsekvenser.

Vid brand i medelaktivt avfall erhålls som mest en total hel-
kroppsdos om 0.20 mSv för det specifika fallet terminalfordons-
brand pga kollision efter frirullning. I de övriga brandfallen
blir dosbelastningarna flera tiopotenser lägre.
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För ovan redovisade dosbelastningar galler att konservativa
antaganden om aktivitetsinnehåll gjorts. Ned realistiska
förutsättningar erhålls för brand i lågaktivt avfall värden som Hr
i storleksordningen en faktor hundra lägre. För det medelakiva
avfallet fås i det realistiska fallet ca en faktor tre lägre
värden.

Dessa siffror kan ställas i relation till den bedömning som görs
vid upprättande av FSAR för kärnkraftverken, där omgivningskonsek-
venserna jämförs ned den i USA tillämpade praxis enligt 10 CFR 100
Reactor Site Criteria. Vid missöde ska då helkroppsdosen till
befolkningen i omgivningen på ca 0.5 km avstånd understiga 0.25
Sv.



6.7 REFERENSER

6-1 BjMlveniid; N.
Bergrumsanlaggningens brandförsvar
SKB Arbetsrapport SFR 87-13

6-2 Karnik; P., Bjälvenlid; N. 1987:
SFR1 - Nissödesanalys för driftperioden
SKB Arbetsrapport SFR 87-05

6-3 Appelgren; E.
Radiologiska beräkningar för driftskedet
SKB Arbetsrapport SFR 87-14

SFR1
SSR 6.7-1
1987-09-30



6.8 BILAGOR

SFR1
SSR 6.8-1
1987-09-30

Ritn nr

A.6-1 Funktionssammanstailning BVN-0-14514

A.6-2 Etapp 1, över- och underjordsdel.
Transporter av avfall BVN-1-14859

A.6-3 Etapp 1, Silo- och inlastningsbyggnad BVN-0-14580

A.6-4 Etapp 1, 1 BMA - Bergsal för medelaktivt
avfall BVN-0-14476

A.6-5 Etapp 1, 1 BMA - Bergsal för medelaktivt
avfall BVN-0-14820

A.6-6 Etapp 1, 1 BMA - Bergsal för medelaktivt
avfall BVN-0-14479

A. 6-7

A. 6-8

Etapp 1, 1 BTF - Bergsal för betongtankar BVN-0-14770

Etapp 1, BLA - Bergsal för lågaktivt
avfall BVN-0-14473

A.6-9 Lokalkraftanläggning
översiktsschema

A.6-10:1 Etapp 1, Underjordsdelen
Dr&nageritning - Huvudprinciper

A.6-10:2 Etapp 1, Nedre Bergtunnel
Dr&nageritning - Huvudprinciper

A.6-11 Etapp 1, Underjordsdelen
Brandförsvar

A.6-12 Strålskydd - Dimensionerings-
förutsättningar

A.6-13 Strålskydd
Normaldrift

1-1045301

BVN-1-14464, blad 1

BVN-1-14464, blad 2

BVN-1-14639

BVN-l-14504

BVN-1-14753



SFR1
SSR 6.8-2
1987-09-30

Rltn nr

A.6-14 Strilskydd
Missödesdrift BVN-1-14754



I
I

S E C T I O N 1

SÉP



U'

S E C T I O N



TVÄRTUNNEL 1
INTRANSPORT AV MATERIAL
F M KftlNMJUTMNS OCH
ÅTERFYLLNAD

—ORIFTTUNNEL
INTRANSPORT W F A U

VENTILATION
FRANLUFT MED
FILTERANLÄ0GNIN6

INTRANSPORT AV MATERIAL FOR
KRINMJUTNINO OCH ÅTERFYLLNAD

NEDRE BYGGTUNNEL'

S E C T I O N 3



S E T T T O N V

MATERIAL
OCH

•NDPLAfS

VANOPIATS

OMLASTNING

- MJFPBITWKTAlLMMMflATS
rRANSPOftTMHAUARE

UPfSTAlLNINGSPUTS FOft
TEHMINALFOR ON

TIIAFO A t *
STAUVERK
LIKRIKTARE
•AT t ERIE»CENTRALTUNNEL

MT0N6-
HANTERINKPOS1ASSAN»

FOR KRG

BRANDVATTEN
ORANASE PUMPAR
SERVICEPUrS ré
REP • UNOERHÅU

MLASTMNeSrUNNEl -

-BERGSALSTUNNEL
TRANSPORT OCM RANMRIN»

•UIKERIN6

. UPnTÄLLNIM* AV
IVFTANORONIM»
SltOPtMVAR

-UTSTÄLLNING

'NEORE BASSAM6 ft
BERG0RÄNA6E

TÖMNIN6SP0S PÖR
. TRANSratTBEMAXU

-VANOPLATS

NEDRE BYGGTUNNEL-^-

\

\ i*-* t
D
FU

M l



BILAGA A6-1

S E C T I O N 5

BERGSALSTUNNEL
TRANSPORT OCH RANKRIN*

„ •UPFtRTUFPSTAllNWBSPlATS
y FOR TRANSPORTBEHALLARE

UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR
GAFFELTRUCK

UPPSTÄLLNINGSPLATS FOR
TERMINALFOR ON

VENTILATION
TILLUFT

TRAFO A * B
STÄLLVERK
LIKRIKTARE
BATTERIERNTRALTUNNEL

BETONG-
HANTERINBSPOS-nBASSAN»

FOO BERO
ORÄNAOE a

SERVICEPUTS
REP « UNOERHAU

(NLASTNINGSruNNEL-

FÖRKLARING.

UPPSTALLNINC AV
LVFTANORONINS KM
SILOFÖRVAR

UTSTÄLLNING

NEDRE BASSANG FOR
BERGORÄNAtE

TÖMNIN6SP0S FOR
TRÄN SPORTBE HAL LARE

VANDPLATS

JMOER ÄFAOSTRANSPCRTER

ANOER •nONaiRANSPORTER

PBB0NM.TRANSFORTS)



I

TILLFÄLLIG
STRÅLSKÄRMAD
UPPSTÄLLNINGS-
PLATS FÖR ATB
I AVVAKTAN PÅ
NEDTRANSPORT
TILL FÖRVARET
FÖR TÖMNING

ASPHALLSFJARDEN

S E C T I O N 1

UTOMHUS -
UPPSTÄLLNINGS-
PLATS FÖR
TÖMDA ATB I
VÄNTAN PÅ
UTSKEPPNING
MED SIGYN

OMLASTNINGS-
PLATS AV BLA-
CONTAINERS
MELLAN SLÄP
OCH DRAGBIL
MED SIDO -
LASTARE

LAYOUt C OMBITAO



- DRIFTPORT:
TILLTRÄDES
KONTROLL

muddrad rinna

S E C T I O N



S E C T I O N 3

•ETAPP 1 OCH

TVÄRTUNNEL 1



BILAGA A6-2

S E C T I O N k

1 OCH 2 ( »tapp 2 streckad FÖRKLARING

anger fjärrstyrd
travers med lyftok

anger transport av
ATB med terminal -
fordon

BERGSALSTUNNEL

5TUNNEL

2 , ETAPP 2

SILOTAKTUNNEL 2 . ETAPP 2

anger transport av
20' containers med
lastbil

anger strålskyddad
gaffeltruck 20 ton

anger strålskyddad
gaffeltruck 3 ton

T-" ' i.

•VM

SFR 1 . FORSMARK
CMFP I
ÖVER- OCH UNOERJORD

TRANSPORTER AVFALL



S E C T I O N 1

PLAN 3
-«0,7ti

VART rBFDJE .AOffl K

• StLDOfiiNAO€TlM*L 1
i 1SOT NEORE BYGG1

NBT



S E C T I O N BILAGA A6-3

1/tiojU max 20 W>
PARKERINGSPOS

undertak

INLASTNINGSTUNNEL

Ir

1

SILOTUNNEL 1
1ST

C/. MONTAOÉOPPMNG

INLASTNINOSMSCH

c/. KOKILLINTAO
C/L AIB

Jr- . I

.. .;::- ^ U - ,. I fe '"ta i.

11

PLAN 4
•U1S0

KABIAP.LKRAN PLAN 3

PLAN 2

PLAN1

fNLASTNINGSBYGGNAD IB

NEDRE BYGGTUNNEL
NBT

1 __ ...
T T

BVK

"i1 srrs
SFR 1 1 FORSMARK
ETAPP i

ifKflON A A

1 ^5*Ä<A^



— • — •—pr
EE

/

11
hUMk

A

\

ntuMe
FACK 1 FACK;

1 1
_ _ fACK3 . . .

FACK k

SEKTION A-A

NEDRE PLAN

S E C T I O N 1

ii



FACK 6
us
FACK 6

in
FACK 7

Lit
FACKS

La
FACK 9

S E C T I O N - 2



1ST MUUR
HCA2W

S E C T I O N 3



BILAGA A6-4

S E C T I O N

JUMSMMMM—WM t XX

.FR1
IWFI
IWt> m U NM MBtUKTIirr

utråu
rum



SEKTION K-K

PLANfc

PLAN 3

PLAN J

PLAN1

i

f

SEKTION L-L

S E C T I O N 1



±

har m M »

Mr *dMfi

t

* \

ng / i

m (priMrtenrallan

; y,

; * • i i • • ; i •

\ *• • I ! • *

' • • i 1 • *

—•
; •

I •

m.

M i
i ' '

: . • i

1 ! • • '
i I '

1 ] [
• .

—1 i» J

T ! ]

s e » i c « i w * ' i *

J • » i l *

i • • ' ] •

KmceöiHa

S E C T I O N



MtMSOlt

U il

r

S E C T I O N 3



BILAGA A6-5

INTM301E '

ii

•_...J. UU. aUL-JUM CBB1!

- - •! 4

! ! • ^
i ! • • i

ii
HHOHVLU

H
ru\m

.^_ .«! U

PLAN t

PLAN 3

PLAN 2

PLAN 1

S E C T I O N 4

mm m

III
t

T - | B B | B S | -
D



_ _J

SEKTION B-B SEKTION C-C

OVRE PLAN

S E C T I O N 1



PLAN i. • " " '

PUN 3

PLAN 2 - ' " "

PLAN1 •">"

ssssESEE

r
B S 10 10 B ID

loon»wo en» ooo imi ixm too IMO iao i w noo iso 1200 iz>> nm i » noo i » lao ub » »

oim

-I
8

i

1

• i » ooo iw uoo «i ;

SEKTION D-O SEKTION E-E

22?

SEKTION F-F

1—Hi4«n till T-lfjé*n lilt

r-wX«« hfl «

S E C T I O N S



SEKTION F-F SEKTION G-G SEKTION H-H

ASL Jik JK

H—

w w w

S E C T I O N 3



BILAGA A6-6

SEKTION H-H

ÅL Mk OK

-i 1

_Mtln

INLASTNINGSZON
OVHf ML

ENTHSOLC ~

•t-

w w V

S E C T I O N 4

DB V M * (ID
FR1 I F0R5MAHK
'APP1 I1IMAI

KRGSAL POR HEOeiAKTIVT 4/MLL
OV«tPLAN, SCKTIONfR »-»,C-C
D-O.E-C. P-P. B-a.H-HJ-J. U O U I

I -



I
lurousy.

SEKTION B - B SEKTION C - C

SEKTION A - A

C

•t

I

PLAN

S E C T I O N 1
„..-.-) .—



SEKTION D - D

m

__ J *

US

S E C T I O N -.2



SEKTION E - E

,- M

S E C T I O N 3
, I



BILAGA A6 7

SEKTION F - F

Ml', ' " !

11-

! /
\ v—-^jr

MLASTNINGSZON ^

-a" Tr^ it

L-

BERGSALSTIJNNEL

S E C T I O N k



S E C T I O N



S E C T I O N 1

SEKTION B - B SEKTION C - C

SEKTION A - A

A

A-





S E C T I O N

T

"f
WOO 1 »

T

i f — - -• • • •

SEKTION O - D

å

III'1
jpi--

|H | r

IP!1>

IF1

IF
rt2U

| i ' ' ' '

[• :| |l '

i i " '
i'1

•' i i "

i

l,||l;i;,!,i

|f
I'
Ii"'

ii'111"1

i
i-

|ii

F "I'1'
IF"

'i ii '
* - - - •

/ • • • ;

.-• r'V;.. >
\ ' \ .i : • i û
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KLASS I 10 JISV/
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KATEGORI MED AVSEENDE PA RISK F

B = LITEN RISK FÖR KONTAMlNERlNG

C = MÖJLIG RISK FÖR KONTAMlNERlNG

UPPGIFTER INOM PARENTES AVSER Fi

<D

t

ANGER SKOBYTESFl

ANGER FAST PER!

ANGER AVGRANSNI
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DET KONTROLLERADE OMRÅDET AVSPÄRRAS MOT OMGIVNINGEN
SKOBYTESFUNKTIONEN LOKALT RESP. CENTRALT I DRIFTBYGGNADEN
AKTIVERAS
SKYDDSKLÄDER SKALL ANVÄNDAS
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7.1 PLANERING OCH TILLSTÅNDSFRÅGOR

8KB erhöll i juni 1983 regeringens tillstånd att anlägga och driva
en anläggning för slutlig förvaring av låg- och medelaktivt avfall
vid Forsmark. Ansökan och tillståndet omfattade förvarsutrymmen
för driftavfallet från kärnkraftverken och CLAB samt motsvarande
typ av avfall från forskningsanläggningen i Studsvik (totalt ca
90 000 m 3 ) . Denna utbyggnad har benämnts SFR1 och genomförs i två
etapper.

I den preliminära säkerhetsrapporten som utgjorde underlag till
ansökan redovisades även tänkbara framtida utbyggnader med för-
varsutrynraen för härdkomponenter, SFR2 och rivningsavfall SFR3.
Ansökan omfattade dock ej dessa framtida anläggningsdelar. Före-
liggande kapitel har utarbetats för att ge information om dagslä-
get beträffande planeringen av sådana framtida utbyggnader. För
anläggning och drift av dessa erfordras förnyad tillståndspröv-
ning.

Även planerna för nedläggning och förslutning av SFR beskrivs i
detta kapitel. Särskilt tillstånd erfordras dock från regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer innan anläggningen får
totalförslutas. De i detta kapitel redovisade åtgärderna för
totalförslutning ligger dock till grund för beskrivningen av
förvarets långtidsegenskaper (Kapitel 8).

Figur 7-1. översikt över tunnlar och bergn ingår i
nuvarande planering fSr drift- och rivningsavfall.
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7.2 UTBYGGNAD AV FÖRVARSUTRYMMEN FÖR DRIFTAVFALL,
SFR1, ETAPP 2

Detta avsnitt ge *n Översiktlig redovisning av planen för ut-
byggnad av f>?- < .-sutrymmen i SFR1 samt förutsättningar som ligger
till grund T: :enna planering. Situationsplanen framgår av Bilaga
A7-1.

7.2.1 F>- Vattningar och dimensioneringsunderlag

>CR1 byggs i två etapper. Detta Kr främst orsakat av osäkerheter i
prognosunderlaget, vilket är beroende på kraftverkens faktiska
drifttid, omfattning av markdeponering av lågaktivt avfall,
eventuell friklassning av material samt framtida behandlingsmeto-
der för jonbytarmassor.

Storleken av de olika förvarsutrymmena baseras på prognoser som
lämnas av kraftverksägarna och Studsvik Energiteknik.

Den första byggnadsetappen dimensioneras för den mängd avfall som
prognoseras bli deponerad fram till år 2000. Med prognoserade
avfallsmängder och den transporttakt som planeras motsvarar detta
ca 52 000 m3.

Etapp 1 har byggts för ca 60 000 m3 avfall, vilket ger marginal
och flexibilitet för den första driftperioden.

Etapp 2 planeras bli byggd före år 2000. Med ledning av dagens
prognoser svarar denna etapp trot en utbyggnad i storleksordningen
30 000 m3. Prognosunderlaget revideras i takt med vunna erfaren-
heter. Först en bit in på nästa decennium, då byggstarten är
planerad, kommer definitiv ställning att tas vad gäller typ och
storlek för tillkommande förvarsutrymmen.

7.2.2 Utformning och placering av tillkommande förvarsutrymmen

Den första byggnadsetappen omfattas av byggnader i marknivå,
tunnelsystem, driftbyggnader under mark samt fyra bergsalar (1
BMA, 1 BLA och 2 BTF) och en silo.

Den andra etappen planeras att omfatta en silo och en BMA. Even-
tuellt kan även en BLA komma ifråga. Omfattningen av markdepone-
ring av lågaktivt avfall i framtiden får påvisa detta behov.
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Placering av en tillkomnande bergsal och en silo framgår av
situationsplan, Bilaga A7-1.

Följande förutsättningar ligger till grund för den planerade
indelningen i byggnadsetapper (sant fördelningen av kollin på
olika förvarsdelar):

Samtliga kärnkraftverk drivs till år 2010. Avfall från CLAB
tas emot så länge SFR1 är öppet och utrymme finns.

Enligt avtal med Studsvik Energiteknik AB ska SKB ta emot en
bestämd mängd avfall till år 2010.
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7.3 FRAMTIDA UTBYGGNAD AV FÖRVARSUTRYMME FÖR
HÄRDKOMPONENTER, SFR2

I SFR2 ska härdkomponenter och interna delar från kraftverkens
reaktortankar slutförvaras. Avfallet består dels av komponenter
från reaktorhärden, vilka byts ut under reaktorns drifttid,
härdkomponenter såsom bränsleboxar, detektorsonder etc, dels av
konstruktionsdelar från reaktortanken, vilka tas ut i samband med
att reaktorerna rivs, interna delar såsom härdgaller, moderator-
tank etc.

Aktiviteten i härdkomponenterna och de interna delarna domineras
av aktiveringsprodukter i materialet. En mindre mängd klyvnings-
produkter erhålls från ytkontamination. Jämfört med SFR1 uppgår
total avfallsmängd volymmässigt till ca 15% av SFRl:s medan totalt
aktivitetsinnehåll är mer än en faktor 100 gånger högre.

Huruvida förvarsutrymmet för härdkomponenter och interna delar
koraner att förläggas i SFR eller i SFL (slutförvar för långlivat
avfall) har dock t v ej fastställts. Valet beträffande placering
koraner att styras av huruvida en behandlingsstation erfordras för
hantering av härdkomponenter. I planen för framtida anläggningar
förutsätts för närvarande att förvarsutrymme för härdkomponenter
anläggs i SFL.

FOljande förvarsutforaning och hantering är planerad för SFL

Förvarsutrymmet för härdkomponenter och interna delar (SFL5)
utgörs av två tunnlar/bergsalar, vaxdera ca 350 meter långa och
med tvärsektionen 55 m , i vilka betongkokillerna med härdkom-
ponenter staplas liggande fem i bredd och fyra i höjd. Hanteringen
sköts av en fjärrstyrd gränsletruck. Allteftersom deponeringen
framskrider fylls mellanrummet mellan kokiller och berg med
betong. Betongen appliceras genom sprutning.

Kokillerna har måtten 5,4 x 1,25 x 1,25 m och är så konstruerade
att de, då de ligger staplade i tunneln, genom sin egen betong-
tjocklek ger ett fullgott strålskydd och därmed medger tillträde
till tunneln. Totala kokillantalet förväntas uppgå till 2 300 st.

Om förvaret utförs som en utbyggnad av SFR kan den således komma
att få en annan utformning än den ovan beskrivna.



SFR1
SSR 7.4-1
1987-09-30

7.4 FRAMTIDA UTBYGGNAD AV FÖRVARSUTRYMMEN FÖR
RIVNINGSAVFALL, SFR3

7.4.1 Förutsättningar och dimensioneringsunderlag

Utbyggnaden av SFR3 förutsattes ske efter det att SFR1 är fullt
utbyggd. SFR1 antas då omfatta två silor och fem bergsalar.

Inlästningen av driftavfall i SFR1 planeras vara avslutad innan
inlastningen av rivningsavfall påbörjas i SFR3. Detta medför att
de drift- och servicebyggnader som uppförts för SFR1 även kan
utnyttjas för SFR3. På motsvarande satt ska befintliga servicesys-
tem utnyttjas även för SFR3. Vissa förändringar och komplet-
teringar koraner dock att krävas.

Nedtransporten av rivningsavfall förutsattes ske på motsvarande
sätt som för driftavfallet, dvs med eldrivet terminalfordon.
Hanteringen av containrar i bergsalar sker med gaffeltruck.

Rivningsavfallet kommer huvudsakligen att transporteras till
slutförvaret förpackat i standardcontainrar, som deponeras med
sitt innehåll. Viet, i större apparater förutsattes även kunna
transporteras till slutförvaret utan transportbehållare. För
avfall som kräver strålskarm under transporten utnyttjas avfalls-
transportbehållare, ATB, som tömmes på sitt innehåll med hjälp av
fjärrstyrd travers.

Volymen av lågaktivt avfall som ej kräver strålskarm under trans-
porten uppgår till ca 90 000 m3. Detta motsvarar 3 000 containrar
med full höjd (eller dubbla antalet halvhöjdscontainrar). Det
medelaktiva avfallet, som alltså transporteras i ATB, förväntas
uppgå till en volym om ca 15 000 m3. Den totala avfallsvolymen i
SFR3 är således av samma storleksordning som för SFR1.

Beträffande aktivitetsinnehåll svarar den totala aktivitetsmängden
i SFR3 ungefär mot den aktivitetsmängd som förvaras i SFR1.

7.4.2 Utformning och placering av tillkommande förvarsutrymmen

SFR3 placeras inom det område som reserverats för framtida ut-
byggnader enligt Bilaga A7-2 och utnyttjar därmed redan utsprängda
nischer. Föreslaget område för SFR3-förvaret genomsättes av två
brantgående svaghetszoner i berget, som kan kräva extra förstärk-
ningsåtgärder vid utsprängningen. Zonernas utbredning och karaktär
inom aktuellt område för SFR3 behöver därmed undersökas ytter-
ligare innan planen för SFR3 fastlägges.
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Förvarsutrymmena i SFR3 utgörs av bergsalar, vilka Är av liknande
typ som för SFR1 med fördelningen en bergsal för medelaktivt
avfall, BMA, och fyra bergsalar för lågaktivt avfall, BLA. Drift-
erfarenheter från SFR1 får sedan utvisa den exakta utformningen
samt hanteringsrutiner för respektive förvar.

Bergsalarna för lågaktivt avfall, BLA, utföres för instapling av
två containrar i bredd och tre i höjd.

Bergsalen för medelaktivt avfall, BMA, förses med locktravers och
en huvudtravers för hantering av avfallskollin. Förvaret planeras
få en högre höjd än nuvarande BMA-fOrvar i SFR1.

Situationsplan för SFR3:s bergrumsdel framgår av Bilaga A7-2.
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7.5 NEDLÄGGNING OCH FÖRSLUTNING AV SFR

7.5.1 Planering av förslutningsåtgärder

Förslutningsåtgärder har planerats vid konstruktion av anlägg-
ningen och i viss utsträckning genomförs sådana åtgärder under
driftperioden. I silon genomförs t ex successiv kringgjutning av
avfallskollina. Liknande förberedelser görs i alla förvar utom
BLA, där inga speciella förslutningsåtgftrder planeras, frånsett
betongpluggar i tunnelanslutningarna.

Total återfyIlning av bergsalar planeras endast att genomföras i
siloförvaret.

I dagsläget beskrivs förslutningen i principiella termer i sådan
utsträckning att tillräckligt underlag finns för att genomföra
analyserna av förvarets långtidsegenskaper.

Någon sista tidpunkt för förslutning av anläggningen eller an-
läggningsdelar finns i princip inte. Förslutningen antages här ske
snarast efter att allt avfall har deponerats. Om det är önskvärt
kan förslutningen dock senareläggas. Det enda som fordras är
fortsatt länshållning med bibehållet bergdränage i bergutrynmena.

Vid planering av förslutningsåtgärder måste hänsyn tas även till
att förvarsdelarna SFR2 och SFR3 kan komna att byggas. Stor
valfrihet finns beträffande den detaljerade utförandeplanen för
förslutning, dock under beaktande av att de olika delarna av
anläggningen inte menligt påverkar varandra.

7.5.2 Förslutning av siloförvaret

Färdigställandet av de tekniska barriärerna och utförandet av
förslutningen av ett utrymne anpassas till de särskilda funktions-
krav som ställs för olika utrymmen. Silorna innehåller den största
aktivitetsmängden i SFR1 och har därför de mest omfattande bar-
riärerna.

När respektive schakt i silon är fyllt med avfallskollxn görs
fjärrstyrd kringgjutning med betong den sista biten upp till
silons överkant. På detta sätt erhålls en strålskärm på silons
topp, vilket gör det möjligt att armera och gjuta ett lock i
betong när silon är fylld. Betonglocket gjuts på ett tunt lager av
sand samt punkteras av ett antal rör, som fylls med sand så att
gas som bildas i silon kan tränga ut.
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Bufferten som ska cage betongsilon slutförs genom att en bland-
ning av sand/bentonit läggs ovanpå ett tunt lager av sand och
packas. Utrymmet ovanpå bentonitblandn^ngen uppfylles sedan ned
friktionsmaterial så högt det går. Resterande utrymne upp till
bergrummets tak fylles ned t ex cementstabiliserad sand, som
blåses in.

Såväl inlastningstunneln som silotaktunneln förses ned betongplug-
gar. Vid förslutning av en silo igengjuts Även silodränagetunneln
under silon med betong och silobottentunnelns betongplugg komplet-
teras med bakfyllning av t ex morlin och sprängsten.

Bilaga A7-3 visar förslutningsåtgärder för siloförvaret enligt
ovanstående redovisning. De angivna förslutningsåtgärderna Sr
dock att betrakta som utförandeexempel. Det slutliga utförandet
bestäms först i samband med att förslutningen ska utföras.

7.5.3 Förslutning av bergsalar

Förslutning av bergsalarna koraner att ske i huvudsak genom att
betongpluggar gjuts i tunnelanslutningarna på vardera sidan. Dessa
pluggar blir ca 5 m tjocka och avsikten är att undvika vatten-
strömning via tunnelsystemet samt direktkontakt mellan olika
bergsalar. På utsidan av pluggarna läggs en stödfyllning av t ex
morän och sprängsten.

De åtgärder för förslutning som planeras för bergsalarna innebär
att dessa utrymmen lämnas delvis outfyllda, vilket på lång sikt
kan leda till bergutfall, eftersom livslängden hos sprutbetong och
bergbultar är begränsad. Villkoren för att en berguppluckring ska
inträffa och tidsförloppet för denna beskrivs i /7-3/.

Sammanfattningsvis anges i rapporten att uppluckringar, som inom
500 år sträcker sig längre än 3 - 4 m, endast kan förutses före-
komma i de svaghetszoner som korsar anläggningen. I det berg som
är representativt för huvuddelen av berggrunden i området kommer
således berguppluckringen att ske mycket långsamt och inte inverka
på förvarets säkerhet.

Den geologiska uppföljningen har visat på en lerig vittringszon
som korsar bergsalarna. Berguppluckringen i denna zon efter för-
slutningen blir störst i korsningen .ned BMA. Även med konservativa
antaganden finner man dock att uppluckringen inte når mer än högst
till halva bergtäckningen (ca 30 m).

Bergsalarna behöver därmed inte återfyllas fullständigt för att
undvika framtida bergras upp till markytan. Förberedelser för
sådan återfyllning har trots detta vidtagits vid utformning av
förvarsutrymmena samt vid planering av åtgärder under driftperio-
den.
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När BMA är fyllt och ska förslutas demonteras maskiner och andra
utrustningar. En betongplugg gjuts not bergsalstunneln och däref-
ter sker fyllning ned grus från tvärtunneln i andra änden av
bergsalen. Grus eller sand fylls i inlastningsdelen och i de
längsgående manövergångarna som stöd för betongväggarna. När detta
fyllningsarbete är klart gjuts betongpluggen mot tvärtunneln.

I BLA gjuts betongpluggar i båda ändar av bergsalen mot de an-
slutande tunnlarna. Ingen kringfyllning planeras för detta
utrymme.

I BTF gjuts en betongplugg mot bergsalstunneln och kringgjutningen
kompletteras så att hela bergsalen blir fylld upp över betong-
tankarna. Därefter gjuts betongpluggen mot tvärtunneln.

7.5.4 Förslutning av tunnelsystemet

Den framtida förslutningen av tunnelsystemet syftar främst till
att styra vattenflödet i förvarsutrymmena på ett planerat sätt. En
annan funktion i denna förslutning är att förhindra framtida
oavsiktliga intrång i anläggningen.

I beräkningarna av förvarets långtidsfunktion har förutsatts att
tillfartstunnlarna förses med pluggar mellan Singö-linjen och
förvarsonrådet. Dessa pluggar förutsattes ha samma vattengenom-
släpplighet som omgivande bergraassa. Detta kan åstadkommas med
proppar av betong. Eventuellt kompletterade med kompakterad
bentonit som extra tätning mot berget.

Den slutliga planeringen av pluggar i tunnelsystemet kan genom-
föras först när totala omfattningen av bergsalar och tunnlar är
känd. Pluggarna kan då i kombination med hydrauliska förbindelser
i tunnlar, schakt och vattenförande zoner utnyttjas fftr att
utjämna framtida hydrauliska gradienter över förvarsutrymmena.

Vid förslutning av tunnelsystemet måste naturligtvis tas hänsyn
till den utbyggnad av SFR som eventuellt kan komna till stånd för
härdkomponenter (SFR2) och rivningsavfall (SFR3).

7.5.5 Rivning av byggnader i marknivå

Dessa byggnader utgörs till övervägande delen av helt konven-
tionella byggnader för vilka någon risk för radioaktiv kontamina-
tion ej föreligger. Enda platsen där radioaktivt material kon-
tinuerligt hanteras är i terminalbyggnaden, och avfallet är då
inneslutet i transportbehållarna. Allt rivningsmaterial som saknar
restvärde kan placeras i tillfartstunnlarna eller på annan tippsom
anordnas 1 Forsmark.
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7.6 FÖRSLUTNING AV BORRHÅL

De borrhål 6om ingick i förundersökningarna av berget i förvarsom-
rådet har förslutits så att de inte Mr mer vattengenomsläppliga än
berggrunden i övrigt. Denna förslutning har omfattat samtliga hål
som borrats från hamnpiren och från en plattform över förvarsut-
rymmena. Tätningen och pluggningen av borrhålen som beskrivs i /7-
1 och 7-2/ omfattade följande arbeten.

1. Tätning genom cementinjektering efter borrning till ca 40
under havsvattenytan (-40 m).

2. Uppfyllning med cement till ca -38 m.

3. Montering av bentonitfyllda, perforerade kopparrör till en
sammanlagd längd av 10-15 m.

4. Uppfyllning med cement från överkant kopparrörssträng upp i
foderrör.

De borrhål som etablerats från tunnlarna under byggperioden kommer
successivt att förslutas när de inte längre behövs för uppföljning
av grundvattensituationen i förvarsområdet.
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